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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 14 februarie 2023 

 

 În ziua de 14 februarie 2023 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut 

următoarele puncte pe ordinea de zi: 

 

Nr. 

Crt. 

Număr 

PLx 
Titlu Scopul sesizării Rezoluție 

1. PLx 

501/2022 

 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.88/2022 pentru 

modificarea şi completarea 

unor acte normative în 

vederea gestionării 

fondurilor europene 

nerambursabile destinate 

dezvoltării regionale 

 

Raport comun 

cu Comisia 

pentru 

administrație 

publică şi 

amenajarea 

teritoriului 

 

În urma examinării 

proiectului de Lege şi 

a opiniilor exprimate, 

deputații celor două 

comisii au hotărât, cu 

unanimitatea 
voturilor exprimate, 

să propună plenului 

Camerei Deputatilor 

un raport comun de 

adoptare a 

proiectului de Lege în 

adoptată de Senat. 

2. PLx 

348/2022 

 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 

63/2022 privind unele 

măsuri temporare pentru 

acordarea de sprijin 

material categoriilor de 

persoane aflate în situaţii de 

risc de deprivare materială 

şi/sau risc de sărăcie 

extremă, suportate parţial 

din fonduri externe 

Raport 

preliminar 

pentru Comisia 

pentru muncă și 

protecție socială 

În urma examinării 

proiectului de Lege şi 

a opiniilor exprimate, 

deputații au hotărât, 

cu majoritate de 

voturi, să transmită 

Comisiei pentru 

muncă și protecție 

socială un raport 

preliminar de 

adoptare a 

andreea.stefan
New Stamp



nerambursabile, precum şi 

unele măsuri de distribuire 

a acestuia 

proiectului de Lege în 

adoptată de Senat. 

3. PLx 

433/2019 

 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal al României 

Raport 

 

În urma examinării 

proiectului de Lege şi 

a opiniilor exprimate, 

deputații au hotărât, 

cu unanimitatea 

voturilor exprimate, 
să propună plenului 

Camerei Deputatilor 

un raport de 

respingere a 

proiectului de Lege. 

4. PLx 

495/2020 

 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă Guvernului 

nr.124/2020 pentru 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.23/1998 

privind finanţarea şi din alte 

surse decât bugetul de stat a 

unor activităţi specifice de 

administrare a rezervelor de 

stat 

Raport 

 

În urma examinării 

proiectului de Lege şi 

a opiniilor exprimate, 

deputații au hotărât, 

cu majoritate de 

voturi, să propună 

plenului Camerei 

Deputatilor un raport 

de adoptare a 

proiectului de Lege în 

adoptată de Senat. 

5. PLx 

34/2023 

 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Contractului de 

finanţare - Răspunsul 

sectorului public din 

România la Covid-19- 

dintre România şi Banca 

Europeană de Investiţii, 

semnat la Bucureşti la 15 

decembrie 2022 şi la 

Luxemburg la 19 decembrie 

2022 şi a Contractului de 

finanţare - Răspunsul 

sectorului public din 

România la Covid-19 II- 

dintre România şi Banca 

Europeană de Investiţii, 

semnat la Bucureşti la 15 

decembrie 2022 şi la 

Luxemburg la 19 decembrie 

2022 

Raport 

 

În urma examinării 

proiectului de Lege şi 

a opiniilor exprimate, 

deputații au hotărât, 

cu majoritate de 

voturi, să propună 

plenului Camerei 

Deputatilor un raport 

de adoptare a 

proiectului de Lege în 

adoptată de Guvern. 

 PLx 

484/2019 

 

Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2019 pentru 

Reexaminare la 

Cererea 

Presedintelui 

Amânat 



modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul 

sănătăţii, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

unor acte normative în 

domeniul sănătăţii, a unor 

reglementări cu privire la 

programe guvernamentale 

naţionale şi cu privire la 

măsuri fiscal-bugetare 

Romaniei - 

Raport 

preliminar 

pentru Comsia 

pentru munca si 

Comisia pentru 

sanatate si 

familie 

 

 PLx 

56/2022 

 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.135/2021 privind unele 

măsuri pentru susţinerea 

activităţii aeroporturilor 

regionale pentru care 

consiliile judeţene au 

calitatea de autoritate 

publică tutelară 

Raport  

preliminar 

pentru politică 

economică, 

reformă şi 

privatizarei 

Comisia pentru 

administraţie 

publică şi 

amenajarea 

teritoriului 

Comisia pentru 

transporturi şi 

infrastructură 

Amânat 

 PLx 

522/2022 

 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.97/2022 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.66/2011 

privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale 

aferente acestora 

Raport comun 

cu Comisia 

juridica 

 

Amânat 

 PLx 

441/2020 

 

Proiect de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.101/2020 privind unele 

măsuri pentru 

implementarea proiectelor 

cu finanţare din fonduri 

europene în vederea evitării 

riscului de dezangajare 

Raport 

 

Amânat 



pentru perioada de 

programare 2014-2020 
 

Numele şi prenumele 
Prezență 14 februarie 

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 

Badea Iulian-Alexandru Prezent 

Budăi Marius-Constantin Înlocuitor Lungoci Dumitru-Lucian 

Burduja Sebastian-Ioan Absent 

Grădinaru Radu-Vicențiu Prezent 

Grecu Ion-Cătălin Prezent 

Iancu Marius-Ionel Prezent 

Ilie Victor Prezent 
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 Înlocuitor Șișcu George 

Pușcașu Lucian-Florin Prezent 

Roman Florin-Claudiu Prezent 
Sighiartău Robert-Ionatan Prezent 

Suciu Vasile-Daniel Prezent 
Şoldan Gheorghe Prezent 

Vîlceanu Dan Prezent 
Zetea Gabriel-Valer Prezent 

 

 

Președinte, 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

 

 

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

