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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 04 și 05 aprilie 2022 

 

 În ziua de 04 aprilie membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au dezbătut proiectul 

de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova 

privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar 

nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat 

la Chişinău, la 11 februarie 2022 (PLx 151/2022) - Raport  

 În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

înainteze plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a proiectului de Lege în forma 

prezentată de Guvern. 

 

 În ziua de 05 aprilie sedința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a avut următoarea 

ordine de zi: 

 1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (PLx 25/2022) - Raport  

 În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

înainteze plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a proiectului de Lege în forma 

adoptată de Senat. 

 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2021 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru 

acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional 

Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în 

domeniul fondurilor europene (PLx 330/2021) -  Raport - Amânat 

 3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2022 privind utilizarea 

Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică pentru evaluarea de mediu a 

amenajamentelor silvice care se revizuiesc şi care se suprapun parţial sau total peste arii naturale 

protejate de interes comunitar (PLx 106/2022) - Aviz pentru Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, pentru Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi și pentru Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

 4. Proiect de Lege privind registrul comerţului şi pentru modificarea si completarea altor 

acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului (PLx 133/2022)  - Aviz 

pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială, pentru Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi  

 În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil.  

 5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a 

Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi (PLx 596/201) – Raport 
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 În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

înainteze plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a proiectului de Lege cu 

amendamente admise. 

 

 

Numele şi prenumele 
Prezența 04 martie: 

Ședință 

Prezența 05 martie: 

Ședință 

Huţucă Bogdan-Iulian Prezent Prezent 

Burduja Sebastian-Ioan Absent Prezent 

Chichirău Cosette-Paula Prezent Prezent 

Horga Maria-Gabriela Absent Înlocuitor:Diana Morar 

Ţuţuianu Marius-Horia Prezent Prezent 

Firczak Iulius Marian Prezent Prezent 

Pecingină Gheorghe Absent Prezent 

Bota Călin-Ioan Absent Înlocuitor: Varga Glad Aurel 

Budăi Marius-Constantin Absent Înlocuitor: Șlincu Dan-Constantin 

Grecu Ion-Cătălin Prezent Prezent 

Iancu Marius-Ionel Prezent Prezent 

Ilie Victor Absent Absent 

Kolcsár Anquetil-Károly Prezent Prezent 
Merka Adrian-Miroslav Absent Prezent 

Miklós Zoltán Prezent Prezent 
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril Prezent Prezent 

Ostaficiuc Marius-Eugen Absent Prezent 
Panait Radu Absent Prezent 

Paraschiv Rodica Prezent Prezent + Înlocuitor: Marin Laurentiu-Daniel 
Păunescu Silviu-Titus Prezent Înlocuitor: Daniel Gheorghe Rusu 

Pirtea Marilen - Gabriel Absent Înlocuitor: Sorin Moldovan 

Roman Florin-Claudiu Prezent Prezent 
Sandu Viorica Prezent Prezent 

Sighiartău Robert-Ionatan Absent Prezent 
Suciu Vasile-Daniel Prezent Prezent 

Şoldan Gheorghe Prezent Prezent 
Vîlceanu Dan Absent Absent 

Zetea Gabriel-Valer Absent Prezent 

 

 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Președinte 

 
 

 

 

 

 

 
                                     Referent,  

                                         Andreea Stefan 
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