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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 20 iunie 2022 

 

  

 În ziua de 20 iunie 2022 ședința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

a avut următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de 

servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative (plx 350/2022) – Raport comun cu Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare   

 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 cu 

amendamente admise. 
 2. 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, a Legii 

nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi 

a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă (PLx 351/2022) – Raport comun cu Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare   

 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. 
 3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul fondurilor europene (PLx 261/2022) – 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 cu un amendament admis. 

 4. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului 

seismic al clădirilor (PLx 301/2022) – Raport comun cu Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
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 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 cu 

amendamente admise și respinse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 
 

 
Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 
Referent, 

Andreea Ștefan 

Numele şi prenumele 
Prezență 20 iunie: 

Ședință cu prezență fizică și online 

Huţucă Bogdan-Iulian Fizic 

Chichirău Cosette-Paula Online 

Horga Maria-Gabriela ------ 

Ţuţuianu Marius-Horia Fizic 

Firczak Iulius Marian Fizic 

Pecingină Gheorghe Fizic 

Andrușceac Antonio Online 

Bota Călin-Ioan Fizic 
Budăi Marius-Constantin ------ 
Burduja Sebastian-Ioan ------ 

Grădinaru Radu-Vicențiu Fizic 

Grecu Ion-Cătălin Online 

Iancu Marius-Ionel Online 

Ilie Victor Online 

Kolcsár Anquetil-Károly Fizic 
Merka Adrian-Miroslav Online 

Miklós Zoltán Fizic 
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril Online 

Ostaficiuc Marius-Eugen Fizic 
Panait Radu Online 

Paraschiv Rodica ------ 
Pirtea Marilen - Gabriel Online 
Roman Florin-Claudiu Fizic 

Sandu Viorica ------ 
Sighiartău Robert-Ionatan Online 

Suciu Vasile-Daniel Online 
Şoldan Gheorghe Online 

Vîlceanu Dan ------ 
Zetea Gabriel-Valer Online  
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