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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 8 noiembrie 2022 

 

În ziua de 8 noiembrie 2022 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut următoarea ordine de zi:  

 
Nr. 

Crt. 
Număr PLx Titlu Scopul sesizării Rezoluție 

1.  PLx 476/2019 

 

Proiect de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 

pentru organizarea Loteriei bonurilor 

fiscale, precum şi pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.28/1999 privind obligaţia 

operatorilor economici de a utiliza 

aparate de marcat electronice fiscale 

Raport preliminar 

pentru Comisia pentru 

industrii şi servicii 

În urma examinării proiectului 

de Lege şi a opiniilor 

exprimate, deputații au hotărât, 

cu majoritate de voturi, să 

transmită Comisiei pentru 

industrii şi servicii un raport 

preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege cu 

amendamente admise şi 

respinse. 

2.  PLx 640/2020 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.156/2020 privind unele măsuri 

pentru susţinerea dezvoltării teritoriale 

a localităţilor urbane şi rurale din 

România cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile 

Raport preliminar 

pentru Comisia pentru 

administrație publică 

şi amenajarea 

teritoriului 

În urma examinării proiectului 

de Lege şi a opiniilor 

exprimate, deputații au hotărât, 

cu majoritate de voturi, să 

transmită Comisiei pentru 

administrație publică şi 

amenajarea teritoriului un 

raport preliminar de 

adoptare a proiectului de Lege 

cu amendamente admise şi 

respinse. 

3.  PLx 576/2022 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.123/2022 privind modificarea Legii 

nr.129/2019 pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului, precum şi 

pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative 

Raport preliminar 

pentru Comisia 

juridică, de disciplină 

şi imunităţi 

În urma examinării proiectului 

de Lege şi a opiniilor 

exprimate, deputații au hotărât, 

cu unanimitatea voturilor 

exprimate, să transmită 

Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi un raport 

preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege cu 

amendamente admise. 

4.  PLx 299/2022 

 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2022 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.60/2020 privind unele măsuri 

financiare în vederea implementării 

proiectelor de infrastructură fazate din 

perioada de programare 2007-2013, 

finanţate din fondurile Uniunii 

Raport  În urma examinării proiectului 

de Lege şi a opiniilor 

exprimate, deputații au hotărât, 

cu majoritate de voturi, să 

transmită Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace 

de informare în masă un raport 

de adoptare a proiectului de 

andreea.stefan
New Stamp



Europene aferente perioadei de 

programare 2014-2020, precum şi în 

vederea elaborării şi implementării 

strategiilor teritoriale integrate în 

perioada de programare 2021-2027 

Lege cu amendamente 

admise. 

 

 

 

 

Numele şi prenumele 
Prezență 8 noiembrie: 

Ședință 

Huţucă Bogdan-Iulian Prezent 

Bota Călin-Ioan Prezent 

Chichirău Cosette-Paula Prezent 

Horga Maria-Gabriela Prezent 

Ţuţuianu Marius-Horia Prezent 

Firczak Iulius Marian Prezent 

Pecingină Gheorghe Prezent 

Sandu Viorica Prezent 

Andrușceac Antonio Absent 

Budăi Marius-Constantin Înlocuitor Rasaliu Marian-Iulian 

Burduja Sebastian-Ioan Înlocuitor Tuță George-Cristian 

Grădinaru Radu-Vicențiu Prezent 

Grecu Ion-Cătălin Prezent 

Iancu Marius-Ionel Prezent 

Ilie Victor Absent 

Kolcsár Anquetil-Károly Prezent 

Merka Adrian-Miroslav Prezent 
Miklós Zoltán Prezent 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril Prezent 

Ostaficiuc Marius-Eugen Prezent 
Panait Radu Absent 

Paraschiv Rodica Prezent 

Pirtea Marilen - Gabriel Absent 

Roman Florin-Claudiu Prezent 

Sighiartău Robert-Ionatan Prezent  

Suciu Vasile-Daniel Înlocuitor Cîtea Vasile 

Şoldan Gheorghe Prezent 

Vîlceanu Dan Prezent 
Zetea Gabriel-Valer Înlocuitor Lungoci Dumitru-Lucian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 
Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 
 

Referent, 

Andreea Ștefan 
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