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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 27 februarie 2023 

 

 În ziua de 27 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 75/2023 Proiect de Lege pentru 

modificarea art.4 alin.(4) din 

Ordonanţa Guvernului 

nr.26/1994 privind drepturile 

de hrană, în timp de pace, ale 

personalului din sectorul de 

apărare naţională, ordine 

publică şi securitate naţională 

şi ale persoanelor private de 

libertate 

Aviz pentru 

Comisia pentru 

apărare, ordine 

publică şi 

siguranţă naţională 

În urma examinării 

proiectului de Lege şi a 

opiniilor exprimate, 

deputații au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor 

exprimate, întocmirea 

unui aviz favorabil. 

2. PLx 515/2022 Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.109/2022 privind unele 

măsuri pentru proiectele de 

infrastructură de apă şi apă 

uzată finanţate din fonduri 

europene şi pentru 

modificarea unor acte 

normative 

Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru industrii și 

servicii și Comisia 

pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului 

În urma examinării 

proiectului de Lege şi a 

opiniilor exprimate, 

deputații au hotărât, cu 

majoritatea voturilor 

exprimate, întocmirea 

unui raport preliminar 

de adoptare a 

proiectului de Lege cu 

amendamente admise. 

3. 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 

pentru perioada de programare 

2014-2020 

Raport  În urma examinării 

proiectului de Lege, 

deputații prezenți la 

lucrările comisiei au 

hotărât, cu 

unanimitatea voturilor 

exprimate, să propună 

plenului Camerei 

Deputaţilor un raport 

de adoptare a 

andreea.stefan
New Stamp



proiectului de Lege 

pentru aprobarea 

Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.101/2020. 

4. PLx 484/2019 Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2019 pentru 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 

Reexaminare la 

Cererea 

Președintelui 

României - Raport 

preliminar pentru 

Comisia pentru 

muncă și protecție 

socială și Comisia 

pentru sănătate și 

familie 

În urma reexaminării 

Legii şi a opiniilor 

exprimate, deputații au 

hotărât, cu 

unanimitatea voturilor 

exprimate, întocmirea 

unui raport preliminar 

de adoptare a Legii cu 

amendamente admise. 

5. PLx 732/2022 Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.146/2022 pentru 

modificarea şi completarea 

art.19 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr.124/2021 privind stabilirea 

cadrului instituţional şi 

financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de 

redresare şi rezilienţă, precum 

şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.155/2020 privind unele 

măsuri pentru elaborarea 

Planului naţional de redresare 

şi rezilienţă necesar României 

pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă 

Raport În urma examinării 

proiectului de Lege, 

deputații prezenți la 

lucrările comisiei au 

hotărât, cu 

unanimitatea voturilor 

exprimate, să propună 

plenului Camerei 

Deputaţilor un raport 

de adoptare a 

proiectului de Lege cu 

amendamente admise. 

 PLx 590/2022 Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 21/2022 pentru 

stabilirea unor măsuri privind 

finalizarea lucrărilor de 

intervenţie pentru creşterea 

performanţei energetice la 

blocurile de locuinţe din 

cadrul Programului naţional 

multianual privind creşterea 

performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe cu 

Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului și 

Comisia pentru 

industrii 

Amânat 



finanţare în perioada 2019- 

2021 

 PLx 29/2023 Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

unor acte normative în scopul 

creşterii incluziunii financiare 

Raport Amânat 

 

 

Numele şi prenumele 
Prezență 27 februarie 

Ședință 

Huţucă Bogdan-Iulian Prezent 

Bota Călin-Ioan Prezent 

Chichirău Cosette-Paula Prezent 

Horga Maria-Gabriela Absent 

Ţuţuianu Marius-Horia Prezent 

Firczak Iulius Marian Prezent 

Pecingină Gheorghe Prezent 

Sandu Viorica Prezent 

Andrușceac Antonio Prezent 

Badea Iulian-Alexandru Prezent 

Budăi Marius-Constantin Înlocuitor Lungoci Dumitru-Lucian 

Burduja Sebastian-Ioan Înlocuitor Tuță George-Cristian 

Grădinaru Radu-Vicențiu Prezent 

Grecu Ion-Cătălin Prezent 
Iancu Marius-Ionel Prezent 

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

Miklós Zoltán Prezent 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril Înlocuitor Giurgiu Adrian 

Ostaficiuc Marius-Eugen Absent 
Panait Radu Înlocuitor Ungureanu Emanuel 

Paraschiv Rodica Prezent 

Pirtea Marilen - Gabriel Absent 

Pușcașu Lucian-Florin Prezent 

Roman Florin-Claudiu Prezent 
Sighiartău Robert-Ionatan Prezent 

Suciu Vasile-Daniel Prezent 
Şoldan Gheorghe Absent 

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

