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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 2 si 3 februarie 2022 

 

 

În ziua de 2 februarie 2022 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a 

desfăşurat activitatea cu prezență fizică și online. 

Următoarea ordine de zi a fost aprobată de membrii Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.311/2015 

privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor 

bancare  (PLx 543/2021) - Raport preliminar pentru Comisia pentru politica 

economică, reforma si privatizare 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare un 

raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PLx 464/2016) - Raport comun cu Comisia pentru 

sănătate si familie 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaților un raport comun de respingere a 

proiectului de Lege.   

3. Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Institutul 

Regional de Medicină Cardiovasculare Iaşi" (PLx 453/2021) - Raport comun cu 

Comisia pentru sănătate si familie 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze Comisiei pentru sănătate si familie un raport preliminar de 

respingere a proiectului de Lege. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern 

nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele 

publice, precum şi pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale (PLx 435/2018) - Raport comun cu Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
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În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a 

proiectului de Lege cu amendamente admise. 

 

În ziua de 3 februarie 2021 membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

au avut activitate de documentare și soluționare a unor probleme repartizate comisiei 

– studiu individual. 

 

Prezența: 

 

Numele şi prenumele 
2 februarie: 

Ședință 

3 februarie: 

Studiu individual 

Huţucă Bogdan-Iulian fizic fizic 

Burduja Sebastian-Ioan online online 
Chichirău Cosette-Paula online online 
Horga Maria-Gabriela fizic fizic 

Ţuţuianu Marius-Horia fizic fizic 
Firczak Iulius Marian fizic fizic 
Pecingină Gheorghe fizic fizic 

Bota Călin-Ioan fizic fizic 
Budăi Marius-Constantin online online 

Feodorov Lucian fizic fizic 
Grecu Ion-Cătălin fizic fizic 
Iancu Marius-Ionel fizic fizic 

Ilie Victor fizic fizic 
Kolcsár Anquetil-Károly online online 

Merka Adrian-Miroslav fizic online 

Miklós Zoltán online online 
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril online online 

Ostaficiuc Marius-Eugen online online 
Panait Radu online online 

Paraschiv Rodica fizic fizic 

Păunescu Silviu-Titus 
înlocuitor fizic: 

Dumitru Viorel Focșa 
online 

Pirtea Marilen - Gabriel fizic online 
Roman Florin-Claudiu online online 

Sandu Viorica fizic fizic 

Sighiartău Robert-Ionatan online online 
Suciu Vasile-Daniel fizic fizic 

Şoldan Gheorghe absent online 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela fizic fizic 

Vîlceanu Dan absent online 
Zetea Gabriel-Valer online online 

 

 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Președinte 

 

 

 
                                       Referent,  

                                      Andreea Stefan 
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