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 În ziua de 29 martie a avut loc întrevederea comună a membrilor Comisiilor pentru buget, 

finanțe și bănci din Camera Deputaților și Senat și a membrilor Comisiilor pentru afaceri europene 

cu reprezentanății Comisiei Europene din direcțiile generale RECOVER și ECFIN. 

 

 Ședința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a avut următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2022 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen 

(PLx 124/2022) - 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 cu 

amendamente admise și respinse. 
 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi 

pentru modificarea altor acte normative (PLx 511/2021) - Raport preliminar pentru 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 preliminar de 

adoptare a proiectului de Lege cu amendamente admise și respinse. 

 3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (PLx 25/2022) -  Raport – retras de pe ordinea de zi 

 4. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal 

(PLx 617/2020) - Raport  

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

înainteze plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a propunerii legislative. 

 5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea 

Legii nr.422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional 

cu bunuri (PLx 97/2022)  - Aviz pentru Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

și pentru Comisia pentru industrii şi servicii  

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

întocmirea unui aviz favorabil. 

 6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2022 privind utilizarea 

Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică pentru evaluarea de mediu a 

amenajamentelor silvice care se revizuiesc şi care se suprapun parţial sau total peste arii naturale 

protejate de interes comunitar (PLx 106/2022) - Aviz pentru Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, pentru Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi și pentru Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic - Amânat  

 7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a 

Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi (PLx 596/201) - DEZBATERI GENERALE 
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Numele şi prenumele 
Prezența 29 martie: 

Ședință 

Huţucă Bogdan-Iulian Fizic 

Burduja Sebastian-Ioan Fizic 

Chichirău Cosette-Paula Online 
Horga Maria-Gabriela Fizic 

Ţuţuianu Marius-Horia Fizic 

Firczak Iulius Marian Fizic 

Pecingină Gheorghe Fizic 

Bota Călin-Ioan Fizic 

Budăi Marius-Constantin Online 

Grecu Ion-Cătălin Fizic 
Iancu Marius-Ionel Fizic 

Ilie Victor Fizic 

Kolcsár Anquetil-Károly Fizic 

Merka Adrian-Miroslav Fizic 

Miklós Zoltán Fizic 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril Fizic 
Ostaficiuc Marius-Eugen Online 

Panait Radu Fizic 

Paraschiv Rodica Fizic 

Păunescu Silviu-Titus Fizic 

Înlocuitor fizic: 

Rusu Daniel 

Gheorghe 

Pirtea Marilen - Gabriel Fizic 

Roman Florin-Claudiu Fizic 

Sandu Viorica Fizic 

Sighiartău Robert-Ionatan Online 

Suciu Vasile-Daniel Deplasare externă 

Şoldan Gheorghe Fizic 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela Fizic 

Vîlceanu Dan Absent 

Zetea Gabriel-Valer Fizic 

 

 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

Președinte 
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