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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din zilele de 8, 9 si 10 februarie 2022 

 
 

În ziua de 8 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor 

pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea 

sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităţilor şi pentru 

modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006 (PLx 424/2019) - Raport preliminar pentru Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului  

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

voturi, să înainteze Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege cu amendamente admise 

și respinse. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2021 privind 

stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor 

financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor 

infracţiuni (PLx 508/2021) - Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

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. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de 

dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor 

finanţate din fonduri publice (PLx 418/2021) - Raport comun cu Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului - Amânat 
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4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 şi 

art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare   

(PLx 550/2021) - Raport  
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrari au hotărât, cu majoritate de 

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

proiectului de Lege în forma Senatului. 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PLx 

447/2021) – Raport - Amânat 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi 

rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 

noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021 (PLx 1/2022) – Raport comun 

cu Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare 

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

voturi, să înainteze Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare un raport comun de adoptare a proiectului de Lege în forma 

Guvernului. 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare ( Spitalul 

Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat 

la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021 (PLx 

15/2022) – Raport 

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

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

proiectului de Lege în forma Guvernului. 

8. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, 

limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman (PLx 

16/2022) – Raport 

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

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

proiectului de Lege în forma Guvernului. 

9. Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în 

cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (PLx 178/2021) – Aviz pentru 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii 

şi servicii şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice 

În urma examinarii, deputații prezenți la lucrările comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi să avizeze favorabil proiectul de Lege. 

 



În zilele de 9 şi 10  februarie 2022 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 
8 februarie: 

Ședință 

9 februarie: 

Studiu individual 

10 februarie: 

Studiu individual 

Huţucă Bogdan-Iulian Concediu Concediu  online 

Burduja Sebastian-Ioan fizic fizic fizic 

Chichirău Cosette-Paula online online online 

Horga Maria-Gabriela online online online 

Ţuţuianu Marius-Horia fizic fizic fizic 

Firczak Iulius Marian fizic fizic fizic 

Pecingină Gheorghe fizic fizic fizic 

Bota Călin-Ioan fizic fizic fizic 

Budăi Marius-Constantin online online online 

Feodorov Lucian 
Înlocuitor Ciprian 

Titi Stoica 
online online 

Grecu Ion-Cătălin fizic fizic fizic 

Iancu Marius-Ionel fizic fizic fizic 

Ilie Victor fizic fizic fizic 

Kolcsár Anquetil-Károly fizic fizic fizic 

Merka Adrian-Miroslav fizic fizic online 

Miklós Zoltán fizic fizic fizic 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril online online online 

Ostaficiuc Marius-Eugen online online online 

Panait Radu fizic fizic online 

Paraschiv Rodica fizic fizic fizic 

Păunescu Silviu-Titus fizic online online 

Pirtea Marilen - Gabriel online online online 

Roman Florin-Claudiu fizic fizic fizic 

Sandu Viorica fizic fizic fizic 

Sighiartău Robert-Ionatan fizic fizic fizic 

Suciu Vasile-Daniel fizic fizic fizic 

Şoldan Gheorghe online online online 

Tulbure Simina-Geanina-Daniela online online online 

Vîlceanu Dan absent online online 

Zetea Gabriel-Valer online online online 

 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Președinte 

 

 

 
                                       Referent,  

                                      Andreea Stefan 
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