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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 10 octombrie 2022 

 

În ziua de 10 octombrie 2022 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut următoarea ordine de zi:  

 
Nr. 

Crt. 
Număr PLx Titlu Scopul sesizării Rezoluție 

1.  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 şi 

privatizare, 

Comisia pentru 

industrii şi 

servicii si 

Comisia pentru 

muncă şi 

protecţie socială  

În urma examinării 

proiectului de Lege şi a 

opiniilor exprimate, deputații 

au hotărât, cu majoritatea 

voturilor exprimate, să 

transmită Comisiei pentru 

industrii şi servicii, Comisiei 

pentru politică economică, 

reformă şi privatizare și 

Comisiei pentru muncă și 

protecţie socială un raport 

preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege în forma 

adoptată de Senat. 

2.  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 juridica, 

de disciplina si 

imunitati  

În urma examinării 

propunerii legislative şi a 

opiniilor exprimate, deputații 

celor două comisii au hotărât 

cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport 

comun de respingere a 

propunerii legislative. 

3.  COM (2022) 

221 

COMUNICARE A 

COMISIEI CĂTRE 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC 

ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 

COMITETUL REGIUNILOR 

Strategia UE pentru energia 

solară 

Proiect de opinie 

pentru  Comisia 

pentru afaceri 

europene 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci a hotărât, cu 

unanimitatea voturilor 

exprimate, să transmită un 

proiect de opinie Comisiei 

pentru afaceri europene 

pentru finalizarea procedurii 

de examinare parlamentară. 

4.  PLx 

400/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

munca si 

protectie sociala 

În urma examinării 

proiectului de lege şi a 

opiniilor exprimate, deputații 

andreea.stefan
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celor două comisii au hotărât 

cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport 

comun de adoptare a 

proiectului de Lege în forma 

adoptată de Senat. 

5.  PLx 

258/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.45/2022 privind unele 

măsuri pentru diminuarea 

arieratelor bugetare ale unor 

operatori economici din 

industria naţională de apărare 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

apărare, ordine 

publică şi 

siguranţă 

naţională 

În urma examinării 

proiectului de lege şi a 

opiniilor exprimate, deputații 

celor două comisii au hotărât 

cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei 

Deputaţilor, un raport 

comun de adoptare a 

proiectului de Lege în forma 

adoptată de Senat. 

6.  PLx 

385/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

art.181  din Legea educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000 

Raport 

preliminar pentru 

Comsia pentru 

tineret şi sport 

În urma examinării 

proiectului de lege şi a 

opiniilor exprimate, deputații 

au hotărât cu majoritate de 

voturi, să înainteze Comsiei 

pentru tineret şi sport un 

raport preliminar de 

adoptare a proiectului de 

Lege în forma adoptată de 

Senat. 

7.  PLx 

504/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.91/2022 privind unele 

măsuri pentru asigurarea 

implementării proiectelor 

contractate în cadrul 

Programului operaţional 

Competitivitate, apelul 2, 

acţiunea 2.3.3, din fonduri 

externe nerambursabile şi 

pentru asigurarea 

sustenabilităţii acestora 

Raport 

preliminar pentru 

Comisia pentru 

învăţământ 

Amânat 

8.  PLx 

516/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.110/2022 privind preluarea 

de către Administraţia 

Naţională a Rezervelor de Stat 

şi Probleme Speciale prin 

unităţile teritoriale 

subordonate a unor creanţe 

bugetare aflate în 

administrarea Autorităţii 

pentru Administrarea 

Activelor Statului, asupra unor 

societăţi deţinătoare de bunuri 

utile facilitării şi fluidizării 

transportului de resurse 

Raport 

preliminar pentru 

Comisia pentru 

politică 

economică, 

reformă şi 

privatizare 

și Comisia 

juridică, de 

disciplină şi 

imunităţi 

În urma examinării 

proiectului de lege şi a 

opiniilor exprimate, deputații 

au hotărât cu majoritate de 

voturi, să transmită Comisiei 

pentru politică economică, 

reformă şi privatizare 

și Comisiei juridică, de 

disciplină şi imunităţi un 

raport preliminar de 

adoptare a proiectului de 

Lege în forma adoptată de 

Senat. 



strategice şi ale rezervelor de 

stat 

9.  PLx 

191/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.24/2022 privind aprobarea 

şi finanţarea unor programe de 

garantare în domenii prioritare 

pentru economia românească 

Raport 

preliminar pentru 

Comisia pentru 

politică 

economică, 

reformă şi 

privatizare  

și Comisia pentru 

antreprenoriat şi 

turism 

În urma examinării 

proiectului de lege şi a 

opiniilor exprimate, deputații 

au hotărât cu majoritate de 

voturi, să transmită Comisiei 

pentru politică economică, 

reformă şi privatizare  

și Comisiei pentru 

antreprenoriat şi turism un 

raport preliminar de 

adoptare a proiectului de 

Lege cu amendamente 

admise. 

 

Numele şi prenumele 
Prezență 10 octombrie: 

Ședință 

Huţucă Bogdan-Iulian Prezent 

Bota Călin-Ioan Prezent 

Chichirău Cosette-Paula Prezent 

Horga Maria-Gabriela Înlocuitor Morar Olivia-Diana 

Ţuţuianu Marius-Horia Prezent 

Firczak Iulius Marian Prezent 

Pecingină Gheorghe Prezent 

Sandu Viorica Prezent 

Andrușceac Antonio Înlocuitor Vasile Nagy 

Budăi Marius-Constantin Înlocuitor Vasile Cîtea 

Burduja Sebastian-Ioan Înlocuitor Tuță George-Cristian 

Grădinaru Radu-Vicențiu Prezent 

Grecu Ion-Cătălin Prezent 

Iancu Marius-Ionel Înlocuitor Badea Iulian-Alexandru 

Ilie Victor Prezent 

Kolcsár Anquetil-Károly Prezent 

Merka Adrian-Miroslav Absent 

Miklós Zoltán Prezent 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril Prezent 

Ostaficiuc Marius-Eugen Absent 
Panait Radu Prezent 

Paraschiv Rodica Prezent 

Pirtea Marilen - Gabriel Înlocuitor Giugea Nicolae 

Roman Florin-Claudiu Prezent 

Sighiartău Robert-Ionatan Prezent +  Înlocuitor Calista Mara-Daniela 

Suciu Vasile-Daniel Prezent 

Şoldan Gheorghe Prezent 

Vîlceanu Dan Înlocuitor Șișcu George 
Zetea Gabriel-Valer Înlocuitor Rasaliu Marian-Iulian 

 

 

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

