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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 20 septembrie 2022 

 

În ziua de 20 septembrie 2022 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut următoarea ordine de zi:  

 
Nr. 

Crt. 
Număr PLx Titlu Scopul sesizării Rezoluție 

1.  PLx 

511/2021 

 

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 

Raport comun 

suplimentar cu 

Comisia pentru 

politică 

economică, 

reformă şi 

privatizare 

 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările comisiilor 

au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze Camerei 

Deputaților un raport comun 

suplimentar de adoptare a 

proiectului de Lege cu 

amendamente admise și 

respinse. 

2.  PLx 

371/2022 

 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.65/2022 privind 

reglementarea unor măsuri 

pentru stingerea unor obligaţii 

fiscale şi bugetare ale Societăţii 

Naţionale de Transport Feroviar 

de Marfă "C.F.R. Marfă" S.A. 

Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru 

transporturi și 

infrastructură și 

Comisia pentru 

politică 

economică, 

reformă şi 

privatizare 

 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au 

hotărât, majoritate de voturi, 

să înainteze Comisiei pentru 

transporturi și infrastructură și 

Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi 

privatizare un raport 

preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege  în forma 

adoptată de Senat. 

3.  PLx 

422/2022 

 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.74/2022 privind 

acordarea unui ajutor financiar 

pensionarilor sistemului public 

de pensii, ai sistemului pensiilor 

militare de stat, precum şi 

beneficiarilor de drepturi 

prevăzute de legi cu caracter 

special, în luna iulie 2022 

Raport preliminar 

pentru Comisia  

pentru muncă şi 

protecţie socială 

 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea 

voturilor exprimate, să 

înainteze Comisiei  pentru 

muncă şi protecţie socială un 

raport preliminar de 

adoptare a proiectului de Lege  

în forma adpotată de Senat. 

4.  PLx 

368/2022 

 

Proiect de Lege pentru 

denunţarea Convenţiei privind 

decontările multilaterale în ruble 

transferabile şi organizarea 

Băncii Internaţionale de 

Colaborare Economică, 

încheiată la Moscova, la 22 

Raport 

 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea 

voturilor exprimate, să 

înainteze plenului Camerei 

Deputaților un raport de 

andreea.stefan
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octombrie 1963, şi a 

protocolului semnat la Moscova, 

la 18 decembrie 1990, de 

modificare a Convenţiei privind 

decontările multilaterale în ruble 

transferabile şi organizarea 

Băncii Internaţionale de 

Cooperare Economică, precum 

şi a Statutului acestei bănci 

adoptare a proiectului de Lege  

cu amendamente admise. 

5.  PLx 

369/2022 

 

Proiect de Lege pentru 

denunţarea Acordului 

interguvernamental privind 

înfiinţarea Băncii Internaţionale 

de Investiţii şi a Statutului 

acesteia, semnate la Moscova la 

10 iulie 1970, şi a Protocolului 

de modificare a Acordului 

privind înfiinţarea Băncii 

Internaţionale de Investiţii şi a 

Statutului acesteia, semnate la 

10 iulie 1970 la Moscova, 

deschis spre semnare la 8 mai 

2014 la Havana şi semnat de 

România la 1 iulie 2015 la 

Moscova 

Raport 

 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea 

voturilor exprimate, să 

înainteze plenului Camerei 

Deputaților un raport de 

adoptare a proiectului de Lege  

cu amendamente admise. 

6.  PLx 

477/2022 

 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Acordului-cadru de 

împrumut - Proiectul privind 

reabilitarea patrimoniului 

construit şi a clădirilor cu 

destinaţie culturală- dintre 

România şi Banca de Dezvoltare 

a Consiliului Europei, semnat la 

Paris la 1 iunie 2022 şi la 

Bucureşti la 9 iunie 2022 

Raport 

 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea 

voturilor exprimate, să 

înainteze plenului Camerei 

Deputaților un raport de 

adoptare a proiectului de Lege  

în forma prezentată de 

Guvern. 

7.  PLx 54/2022 

 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.132/2021 

privind acordarea unui ajutor 

financiar pensionarilor din 

sistemul public de pensii în anul 

2022, precum şi pentru 

modificarea alin.(10) al art.7 din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2020 pentru 

aprobarea unor măsuri de sprijin 

decontate din fonduri europene, 

ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe 

perioada stării de urgenţă 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

muncă şi protecţie 

socială 

 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările comisiilor 

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. 

8.  PLx 

252/2022 

 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.37/2022 privind 

asigurarea de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului 

Sănătăţii, a sumelor necesare 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

sănătate și familie 

 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările comisiilor 

au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor exprimate, să 

înainteze plenului Camerei 

Deputaților un raport comun 



acoperirii plăţii TVA aferente 

bunurilor şi serviciilor 

achiziţionate în cadrul 

Programului ROU-T-MOH 

"Abordarea provocărilor 

sistemului de sănătate privind 

controlul tuberculozei În 

România" finanţat de Fondul 

Global de Luptă Împotriva 

HIV/SIDA, Tuberculozei şi 

Malariei, aprobat pentru 

perioada 1 octombrie 2018-31 

martie 2023, precum şi pentru 

abrogarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.112/2020 pentru 

asigurarea de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului 

Sănătăţii, a sumelor necesare 

acoperirii plăţii TVA aferente 

bunurilor şi serviciilor 

achiziţionate în cadrul 

Programului ROU-T-MOH 

"Abordarea provocărilor 

sistemului de sănătate privind 

controlul tuberculozei în 

România" 

de adoptare a proiectului de 

Lege  în forma adoptată de 

Senat. 

9.  PLx 56/2022 

 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.135/2021 

privind unele măsuri pentru 

susţinerea activităţii 

aeroporturilor regionale pentru 

care consiliile judeţene au 

calitatea de autoritate publică 

tutelară 

Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru 

transporturi și 

infrastructură, 

Comisia pentru 

politică 

economică, 

reformă şi 

privatizare și 

Comisia pentru 

administrație 

publică și 

amenajarea 

teritoriului 

Amânat 

10.  PLx 

187/2021 

 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.20/2021 privind 

stabilirea unor măsuri în cadrul 

sistemului de asigurări sociale 

de sănătate în contextul evoluţiei 

situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi pentru abrogarea unor 

prevederi din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.70/2020 

privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 

mai 2020, în contextul situaţiei 

Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru sănătate și 

familie 

 

În urma dezbaterilor, deputații 

prezenți la lucrările Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea 

voturilor exprimate, să 

înainteze Comisiei pentru 

sănătate și familie un raport 

preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege  în forma 

adoptată de Senat. 



epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru 

modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, precum şi a altor acte 

normative, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul 

sănătăţii şi pentru modificarea 

Legii farmaciei nr.266/2008 

 

Numele şi prenumele 
Prezență 20 septembrie: 

Ședință 

Huţucă Bogdan-Iulian Prezent 

Bota Călin-Ioan Prezent 

Chichirău Cosette-Paula Prezent 

Horga Maria-Gabriela Prezent 

Ţuţuianu Marius-Horia Prezent 

Firczak Iulius Marian Prezent 

Pecingină Gheorghe Prezent 

Andrușceac Antonio Absent 

Budăi Marius-Constantin Înlocuitor Lungoci Dumitru-Lucian 

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 Prezent 

Roman Florin-Claudiu Prezent 

Sandu Viorica Prezent 

Sighiartău Robert-Ionatan Absent 

Suciu Vasile-Daniel Înlocuitor Tudorache Daniel 

Şoldan Gheorghe Prezent 

Vîlceanu Dan Prezent 

Zetea Gabriel-Valer Prezent 

 

 

Președinte, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

 

 
Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

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

