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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 07 septembrie 2022 

 

În ziua de 07 septembrie 2022 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut următoarea 

ordine de zi:  

 
Nr. 

Crt. 

Număr 

PLx 

Titlu Scopul sesizării Rezoluție 

1.  PLx 

277/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.53/2022 privind 

modificarea şi completarea 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 și 

imunități 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor 

exprimate, să înainteze Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități  

un raport preliminar de adoptare 

a proiectului de Lege în forma 

adoptată de Senat. 

2.  PLx 

276/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.52/2022 privind 

unele măsuri bugetare destinate 

organizării şi desfăşurării celei de-

a 21-a ediţii a Conferinţei 

Plenipotenţiarilor Uniunii 

Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor la Bucureşti, 

în perioada 26 septembrie -14 

octombrie 2022 

Raport comun 

cu Comisia 

pentru 

tehnologia 

informației și 

comunicațiilor 

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  în 

forma adoptată de Senat. 

3.  PLx 

393/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2022 privind 

unele măsuri pentru asigurarea 

sălii principale de conferinţă 

necesară pentru organizarea şi 

desfăşurarea celei de-a 21-a ediţii 

a Conferinţei Plenipotenţiarilor 

Uniunii Internaţionale a 

Telecomunicaţiilor la Bucureşti, 

în perioada 26 septembrie – 14 

octombrie 2022 

Raport comun 

cu Comisia 

pentru 

tehnologia 

informației și 

comunicațiilor 

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  în 

forma adoptată de Senat. 
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4.  PLx 

583/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2020 privind 

aprobarea Programului IMM 

FACTOR - Produs de garantare a 

creditului comercial şi a Schemei 

de ajutor de stat asociată acestuia 

Raport comun 

cu Comisia 

pentru 

antreprenoriat 

și turism 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor 

exprimate, să înainteze plenului 

Camerei Deputaților un raport 

comun de adoptare a proiectului 

de Lege  în forma adoptată de 

Senat. 

5.  PLx 

229/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2022 privind 

instituirea cadrului legal pentru 

acordarea unui ajutor de stat 

pentru compensarea pierderilor 

suferite ca urmare a pandemiei de 

COVID-19 de către Societatea 

Naţională de Transport Feroviar 

de Călători "CFR Călători" - S.A. 

Raport comun 

cu Comisia 

pentru politică 

economică, 

reformă și 

privatizare și 

Comisia pentru 

transporturi și 

infrastructură 

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  în 

forma adoptată de Senat. 

 

Numele şi prenumele 
Prezență 07 septembrie: 

Ședință 

Huţucă Bogdan-Iulian Prezent 

Chichirău Cosette-Paula Prezent 
Horga Maria-Gabriela Prezent 
Ţuţuianu Marius-Horia Prezent 
Firczak Iulius Marian Prezent 
Pecingină Gheorghe Prezent 
Andrușceac Antonio Prezent 

Bota Călin-Ioan Prezent 
Budăi Marius-Constantin Absent  

Burduja Sebastian-Ioan Înlocuitor Tuță George-Cristian 

Grădinaru Radu-Vicențiu Prezent 
Grecu Ion-Cătălin Prezent 
Iancu Marius-Ionel Prezent 

Ilie Victor Înlocuitor Andrei Miftode 

Kolcsár Anquetil-Károly Prezent 
Merka Adrian-Miroslav Prezent 

Miklós Zoltán Prezent 
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril Prezent 

Ostaficiuc Marius-Eugen Prezent 
Panait Radu Prezent 

Paraschiv Rodica Prezent 
Pirtea Marilen - Gabriel Prezent 
Roman Florin-Claudiu Prezent 

Sandu Viorica Prezent 
Sighiartău Robert-Ionatan Prezent 

Suciu Vasile-Daniel Prezent 

Şoldan Gheorghe Înlocuitor Lungoci Dumitru-Lucian 

Vîlceanu Dan Absent 

Zetea Gabriel-Valer Prezent 

 

Președinte, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

 
Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 
 

Referent, 

Andreea Ștefan 
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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

