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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 13 martie 2023 

 

 În ziua de 13 martie 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 

188/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 

20/2022 privind 

modificarea şi completarea 

unor acte normative, 

precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri de sprijin şi 

asistenţă umanitară 

Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru apărare, 

ordine publică și 

siguranță 

națională, 

Comisia pentru 

învățământ, 

Comisia pentru 

muncă și 

protecție socială 

Amânat 

2. PLx 

626/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.33/2022 

privind reglementarea unor 

măsuri financiar-fiscale şi 

bugetare 

Raport În urma examinării 

proiectului de Lege, 

deputații prezenți la 

lucrările comisiei au 

hotărât, cu 

majoritatea 
voturilor exprimate, 

să transmită plenului 

Camerei Deputaţilor 

raportul de 

adoptare a 

proiectului de Lege 

andreea.stefan
New Stamp



în forma adoptată 

de Senat. 

3. PLx 

41/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.200/2020 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2019 

privind reglementarea unor 

măsuri pentru stingerea 

unor obligaţii fiscale şi 

bugetare, precum şi unele 

măsuri referitoare la 

obligaţiile de plată aferente 

împrumuturilor din venituri 

din privatizare şi 

împrumuturilor contractate 

de statul român de la 

instituţii de credit şi 

subîmprumutate 

operatorilor economici 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

industrii și 

servicii 

În urma examinării 

proiectului de lege şi 

a opiniilor exprimate, 

membrii celor două 

comisii au hotărât, cu 

majoritatea 

voturilor 

exprimate, să 

transmită plenului 

Camerei Deputaților 

raportul comun de 

adoptare a 

proiectului de Lege 

cu un amendament 

admis. 

4. PLx 

323/2022 

Proiectul Legii entru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.60/2022 privind 

stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar de 

implementare şi gestionare 

a fondurilor alocate 

României prin Fondul 

pentru modernizare, 

precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

unor acte normative 

Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru politică 

economică, 

reformă și 

privatizare și 

Comisia pentru 

industrii și 

servicii 

În urma examinării 

proiectului de Lege, 

deputații prezenți la 

lucrările comisiei, au 

hotărât, cu 

unanimitate 

voturilor 

exprimate, 

întocmirea unui 

raport preliminar 

de adoptare a 

proiectului de Lege 

cu amendamente 

admise. 

5. PLx 

131/2023 

Proiect de Lege privind 

participarea României la 

garanţiile acordate de 

statele membre pentru 

asistenţa macrofinanciară 

excepţională din partea 

Uniunii Europene, în 

temeiul Deciziei (UE) 

2022/1628 a Parlamentului 

European şi a Consiliului 

din 20 septembrie 2022 

privind acordarea de 

Raport În urma examinării 

proiectului de Lege, 

deputații prezenți la 

lucrările comisiei, au 

hotărât, cu 

unanimitate 

voturilor 

exprimate, să 

transmită plenului 

Camerei Deputaţilor 

raportul de 

adoptare a 



asistenţă macrofinanciară 

excepţională Ucrainei şi 

consolidarea fondului 

comun de provizionare prin 

garanţii din partea statelor 

membre şi prin 

provizionare specifică 

pentru anumite datorii 

financiare legate de 

Ucraina, garantate în 

temeiul Deciziei 

nr.466/2014/UE şi de 

modificare a Deciziei (UE) 

2022/1201 

proiectului de Lege 

în forma adoptată 

de Senat. 

6. PLx 

420/2022 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.72/2022 pentru 

modificarea şi completarea 

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 

nerambursabile, precum şi 

unele măsuri de distribuire 

a acestuia 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

muncă și 

protecție socială 

În urma examinării 

proiectului de lege şi 

a opiniilor exprimate, 

membrii celor două 

comisii au hotărât, cu 

majoritatea 

voturilor 

exprimate, să 

transmită plenului 

Camerei Deputaților 

raportul comun de 

adoptare a 

proiectului de Lege 

în forma adoptată 

de Senat. 

7. PLx 

40/2023 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.165/2022 pentru 

modificarea şi completarea 

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 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

muncă și 

protecție socială 

Amânat 



fonduri externe 

nerambursabile, precum şi 

unele măsuri de distribuire 

a acestuia 

8. PLx 

551/2020 

Proiect de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.131/2020 privind 

reglementarea unor măsuri 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

muncă și 

protecție socială 

În urma examinării 

proiectului de lege şi 

a opiniilor exprimate, 

deputații celor două 

comisii au hotărât să 

transmită plenului 

Camerei Deputaţilor 

prezentul raport 

comun prin care 

propun adoptarea 

proiectului de Lege, 

în sensul aprobării 

ordonanței de 

urgență a 

Guvernului 

nr.131/2020 în 

forma Guvernului. 

9. PLx 

759/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.149/2022 privind unele 

măsuri pentru participarea 

României la Fondul 

Alianţei Nord-Atlantice de 

Inovare 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

apărare, ordine 

publică și 

siguranță 

națională și 

Comisia pentru 

tehnologia 

informației și 

comunicațiilor 

Amânat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Numele şi prenumele 
Prezență 13 martie 

Ședință 

Huţucă Bogdan-Iulian Prezent 

Bota Călin-Ioan Înlocuitor Varga Glad 

Chichirău Cosette-Paula Prezent 

Horga Maria-Gabriela Prezent 

Ţuţuianu Marius-Horia Prezent 

Firczak Iulius Marian Prezent 

Pecingină Gheorghe Prezent 

Sandu Viorica Prezent 

Andrușceac Antonio Prezent 

Badea Iulian-Alexandru Absent 

Budăi Marius-Constantin Înlocuitor Șlincu Dan-Constantin 

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 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 Absent 

Pușcașu Lucian-Florin Prezent 

Roman Florin-Claudiu Înlocuitor Șișcu George 

Sighiartău Robert-Ionatan Prezent 

Suciu Vasile-Daniel Prezent  

Şoldan Gheorghe Înlocuitor Piper-Savu Florin 

Vîlceanu Dan Prezent 

Zetea Gabriel-Valer Înlocuitor Cristea Andi-Lucian 

 

 

 

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

