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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 28 iunie 2022 

 

În ziua de 28 iunie 2022 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut următoarea 

ordine de zi:  

Nr. 

Crt. 

Număr 

PLx 
Titlu 

Scopul 

sesizării 
Rezoluție 

1.  PLx 

400/2021 

Proiect de Lege privind stabilirea unor 

măsuri în vederea finalizării procedurilor 

administrative de soluţionare a cererilor 

aflate pe rolul comisiilor judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti pentru 

aplicarea Legii nr.9/1998 privind 

acordarea de compensaţii cetăţenilor 

români pentru bunurile trecute în 

proprietatea statului bulgar în urma 

aplicării Tratatului dintre România şi 

Bulgaria, semnat la Craiova la 7 

septembrie 1940 şi a Legii nr.290/2003 

privind acordarea de despăgubiri sau 

compensaţii cetăţenilor români pentru 

bunurile proprietate a acestora, 

sechestrate, reţinute sau rămase în 

Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul 

Herţa, ca urmare a stării de război şi a 

aplicării tratatului de Pace între România 

şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la 

Paris la 10 februarie 1947 şi pentru 

modificarea unor acte normative 

Raport 

comun cu 

Comisia 

juridică, de 

disciplină şi 

imunităţi 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei 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 

374/2022 

Proiect de Lege privind obligaţiunile 

garantate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în 

domeniul financiar 

Raport 

comun cu 

Comisia 

pentru 

politică 

economică, 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor 

exprimate, să înainteze plenului 

Camerei Deputaților un raport 

andreea.stefan
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reformă şi 

privatizare 

comun de adoptare a proiectului de 

Lege cu un amendament admis. 

3.  PLx 

406/2022 

Proiect de Lege privind stabilirea unor 

măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2020/1503 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 7 octombrie 2020 privind furnizorii 

europeni de servicii de finanțare 

participativă pentru afaceri și de 

modificare a Regulamentului (UE) 

2017/1129 și a Directivei (UE) 

2019/1937 

Raport În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor 

exprimate, să înainteze plenului 

Camerei Deputaților un raport de 

adoptare a proiectului de Lege în 

forma adoptată de Senat. 

4.  PLx 

408/2022 

Proiect de Lege privind gestionarea și 

utilizarea fondurilor Interreg și a 

contribuției publice naționale, pentru 

obiectivul ”Cooperare teritorială 

europeană”, în perioada 2021-2027 

Raport În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să 

înainteze plenului Camerei 

Deputaților un raport de adoptare a 

proiectului de Lege în forma 

adoptată de Senat. 

5.  PLx 

407/2022  

Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2012 privind 

organismele de plasament colectiv în 

valori mobiliare şi societăţile de 

administrare a investiţiilor, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.297/2004 privind piaţa de capital 

Raport În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor 

exprimate, să înainteze plenului 

Camerei Deputaților un raport de 

adoptare a proiectului de Lege în 

forma adoptată de Senat. 

6.  PLx 

349/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi 

a valorii devizelor generale în cadrul 

proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

Raport 

comun cu 

Comisia 

pentru 

politică 

economică, 

reformă și 

privatizare, 

Comisia 

pentru 

industrii și 

servicii și 

Comisia 

pentru 

administrați

e publică și 

administrar

ea 

teritoriului 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să 

înainteze plenului Camerei 

Deputaților un raport comun de 

adoptare a proiectului de Lege cu 

amendamente admise. 



 

 

Președinte, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

 
Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Referent, 
Andreea Ștefan 

7.  PLx 

205/2022 

"Proiect de Lege privind înfiinţarea 

Muzeului Naţional al Revoluţiei 

Anticomuniste din Decembrie 1989" 

Aviz pentru  
Comisia 

pentru 

cultură, 

arte, 

mijloace de 

informare 

in masă 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrări au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor exprimate, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

Numele şi prenumele 
Prezență 28 iunie: 

Ședință cu prezență fizică și online 

Huţucă Bogdan-Iulian Fizic 

Chichirău Cosette-Paula Fizic 

Horga Maria-Gabriela Fizic 

Ţuţuianu Marius-Horia Fizic 

Firczak Iulius Marian Fizic 

Pecingină Gheorghe ------ 

Andrușceac Antonio Fizic 

Bota Călin-Ioan Fizic 

Budăi Marius-Constantin Online + Inlocuitor fizic Mircea Florin 

Burduja Sebastian-Ioan Inlocuitor online Tuță George-Cristian 

Grădinaru Radu-Vicențiu Fizic 

Grecu Ion-Cătălin Fizic 

Iancu Marius-Ionel Fizic 

Ilie Victor Fizic 

Kolcsár Anquetil-Károly Fizic 

Merka Adrian-Miroslav ------ 

Miklós Zoltán Fizic 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril Fizic 

Ostaficiuc Marius-Eugen Online 

Panait Radu Fizic 

Paraschiv Rodica Fizic 

Pirtea Marilen - Gabriel Online 

Roman Florin-Claudiu Fizic 

Sandu Viorica Fizic 

Sighiartău Robert-Ionatan Fizic 

Suciu Vasile-Daniel Fizic + Inlocuitor fizic Lungoci Dumitru-Lucian 

Şoldan Gheorghe Fizic 

Vîlceanu Dan Fizic 

Zetea Gabriel-Valer Online  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=143&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=46&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

