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În ziua de 27 septembrie 2022 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut următoarea ordine de zi:  

 

 

Nr. 

Crt. 
Număr PLx Titlu Scopul sesizării Rezoluție 

1.  PLx 

525/2022 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.115/2022 pentru 

completarea art.I din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

muncă şi protecţie 

socială 

În urma examinării proiectului 

de lege și a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți la ședința 

comună a celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze plenului 

Camerei Deputaților un raport 

comun de adoptare a 

proiectului de Lege cu 

amendamente admise și 

respinse. 

2.  PLx 

256/2022 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.42/2022 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienţilor 

finali din piaţa de energie 

electrică şi gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022-31 

martie 2023, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul 

energiei 

Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru politică 

economică, 

reformă și 

privatizare, 

Comisia pentru 

industrii și servicii 

și Comisia pentru 

muncă și protecție 

socială 

Amânat 

3.  PLx 

511/2016 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 52/2016 privind 

contractele de credit oferite 

consumatorilor pentru bunuri 

imobile precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Raport comun cu 

Comisia juridică, 

de disciplină și 

imunități 

Amânat 

andreea.stefan
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Guvernului nr. 50/2010 privind 

contractele de credit pentru 

consumatori 

4.  PLx 

213/2022 

Propunere legislativă privind 

anularea unor creanţe bugetare, 

precum şi pentru modificarea 

art.3 alin.(5) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr.129/2021 privind 

implementarea formularului 

digital de intrare în România 

Raport comun cu 

Comisia juridică, 

de disciplină și 

imunități 

Amânat 

5.  PLx  

31/2022 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.1/2022 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.121/2021 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul 

administraţiei publice centrale şi 

pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

normative, precum şi pentru 

modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului 

În urma examinării proiectului 

de lege şi a opiniilor exprimate, 

membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților un raport 

comun de adoptare a 

proiectului de Lege în forma 

adoptată de Senat. 

6.  PLx 

297/2021 

Propunere legislativă pentru 

stabilirea unor măsuri de 

protecţie socială în contextul 

situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

industrii și servicii 

În urma examinării propunerii 

legislative şi a opiniilor 

exprimate, membrii celor două 

Comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea 

propunerii legislative. 

7.  PLx 

114/2020 

Proiect de Lege pentru 

reglementarea unor măsuri 

privind cadrul general aplicabil 

băncilor naţionale de dezvoltare 

din România 

Raport În urma examinării proiectului 

de Lege şi a opiniilor 

exprimate, deputații, au hotărât, 

în ședința din data 27 

septembrie 2022, cu 

unanimitatea voturilor 

exprimate, să propună 

plenului Camerei Deputaților 

un raport de respingere a 

proiectului de Lege. 

8.  PLx 

108/2022 

Proiect de Lege pentru 

completarea art.181 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

tineret și sport 

În urma examinării proiectului 

de lege și a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți la lucrările 

comisiilor au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor 

exprimate, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor un raport 

comun de adoptare a 

proiectului de Lege cu un 

amendament admis. 

9.  COM (2022) 

221 

Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social și 

Proiect de opinie 

Document 

nelegislativ 

Amânat 



Comitetul Regiunilor-  Strategia 

UE pentru energia solară 

 

 

 

Numele şi prenumele 
Prezență 27 septembrie: 

Ședință 

Huţucă Bogdan-Iulian Prezent 

Bota Călin-Ioan Absent 

Chichirău Cosette-Paula Înlocuitori Neagu Denisa și Cristian Brian  

Horga Maria-Gabriela Prezent 

Ţuţuianu Marius-Horia Prezent 

Firczak Iulius Marian Prezent 

Pecingină Gheorghe Prezent 

Andrușceac Antonio Prezent 

Budăi Marius-Constantin Înlocuitor Lungoci Dumitru-Lucian 

Burduja Sebastian-Ioan Înlocuitor Tuță George-Cristian 

Grădinaru Radu-Vicențiu Prezent 

Grecu Ion-Cătălin Prezent 

Iancu Marius-Ionel Prezent 

Ilie Victor Prezent 

Kolcsár Anquetil-Károly Prezent 

Merka Adrian-Miroslav Prezent 

Miklós Zoltán Absent 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril Prezent 

Ostaficiuc Marius-Eugen Prezent 

Panait Radu  Înlocuitor Pop Tudor  

Paraschiv Rodica Prezent 

Pirtea Marilen - Gabriel Prezent 

Roman Florin-Claudiu Prezent 

Sandu Viorica Prezent 

Sighiartău Robert-Ionatan Prezent 

Suciu Vasile-Daniel Concediu 

Şoldan Gheorghe Prezent 

Vîlceanu Dan Prezent 

Zetea Gabriel-Valer Prezent 

 

 

Președinte, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

 

 
Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Referent, 
Andreea Ștefan 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=143&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=46&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=66&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=141&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=318&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=223&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=49&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=55&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=144&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=147&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=158&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=183&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=205&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=213&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=219&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=227&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=252&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=264&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=281&cam=2&leg=2020
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=289&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=323&cam=2&leg=2020

