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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 18 octombrie 2022 

 

În ziua de 18 octombrie 2022 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut următoarea ordine de zi:  

 
Nr. 

Crt. 

Număr 

PLx 
Titlu Scopul sesizării Rezoluție 

1.  PLx 

504/2022 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2022 privind 

unele măsuri pentru asigurarea 

implementării proiectelor 

contractate în cadrul Programului 

operaţional Competitivitate, 

apelul 2, acţiunea 2.3.3, din 

fonduri externe nerambursabile şi 

pentru asigurarea sustenabilităţii 

acestora 

Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru învăţământ 

În urma examinării 

proiectului de Lege şi a 

opiniilor exprimate, 

deputații au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor 

exprimate, să transmită 

Comisiei pentru învăţământ 

un raport preliminar de 

adoptare a proiectului de 

Lege în forma adoptată de 

Senat. 

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 comun cu 

Comisia pentru 

politică 

economică, 

reformă şi 

privatizare şi 

Comisia pentru 

transporturi, 

reformă şi 

privatizare 

În urma examinării 

proiectului de Lege şi a 

opiniilor exprimate, 

membrii celor trei comisii 

au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților un 

raport comun de adoptare 

a proiectului de Lege cu 

amendamente admise. 

3.  PLx 

512/2022 

 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.102/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii 

nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală 

Raport  În urma examinării 

proiectului de Lege şi a 

opiniilor exprimate, 

deputații au hotărât, cu 

majoritate  de voturilor, să 

propună plenului Camerei 

Deputaților un raport de 

adoptare a proiectului de 

Lege în forma adoptată de 

Senat. 
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4.  PLx 

537/2022 

 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului 

nr.37/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul 

sănătăţii şi a Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, precum şi 

stabilirea unor altor măsuri în 

domeniul sănătăţii 

Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru sănătate şi 

familie 

În urma examinării 

proiectului de Lege şi a 

opiniilor exprimate, 

deputații au hotărât cu 

majoritate de voturi, să 

transmită Comisiei pentru 

sănătate şi familie un raport 

preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege  cu 

amendamente admise. 

5.  PLx 

84/2022 

 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2022 pentru 

completarea art.52 din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele 

publice 

Raport preliminar 

pentru comisia 

pentru cultură, 

arte, mijloace 

de informare în 

masă 

Amânat 

6.  PLx 

82/2022 

 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.142/2021 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2017 privind 

Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie - IMM 

INVEST ROMÂNIA, pentru 

modificarea Schemei de ajutor de 

stat pentru susţinerea activităţii 

IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia 

COVID-19, aprobată prin art.II 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2020, pentru 

modificarea art.III din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 

nr.16/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie - IMM 

INVEST ROMÂNIA, precum şi 

pentru modificarea şi completarea 

Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor 

în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

politica 

economica, 

reformă şi 

privatizare si 

Comisia pentru 

antreprenoriat si 

turism 

În urma examinării 

proiectului de Lege şi a 

opiniilor exprimate, 

membrii celor trei comisii 

au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor exprimate, să 

propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport 

comun de adoptare a  

proiectului de Lege în 

forma adoptată de Senat. 

 



aprobată prin art.II din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 

nr.42/2020, precum şi pentru 

modificarea art.164 alin.(21) şi 

(22) din Legea nr.53/2003 - Codul 

muncii 

7.  PLx 

192/2022 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.25/2022 privind 

unele măsuri în domeniul 

fondurilor europene 

Raport 

 

În urma examinării 

proiectului de lege şi a 

opiniilor exprimate, 

deputații au hotărât cu 

unanimitatea voturilor 

exprimate, să propună 

plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de 

adoptare a proiectului de 

Lege în forma adoptată de 

Senat. 

8.  PLx 

366/2022 

 

Propunere legislativă privind 

instituirea unor măsuri de sprijin 

pentru cetăţenii ucraineni 

proveniţi din zona de conflict 

armat din Ucraina 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

administrație 

publică şi 

amenajarea 

teritoriului 

În urma examinării 

propunerii legislative şi a 

opiniilor exprimate, 

deputații celor două comisii 

au hotărât cu majoritate de 

voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor un 

raport de respingere a 

propunerii legislative. 

9.  PLx 

127/2022 

 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.9/2022 pentru 

stabilirea unor măsuri bugetare în 

vederea sprijinirii sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Raport comun cu 

Comisia pentru 

antreprenoriat şi 

turism 

În urma examinării 

proiectului de lege şi a 

opiniilor exprimate, 

deputații celor două comisii 

au hotărât cu majoritate de 

voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor un un 

raport comun de adoptare 

a proiectului de Lege cu 

amendamente admise și 

respinse. 

10.  PLx 

640/2020 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.156/2020 privind 

unele măsuri pentru susţinerea 

dezvoltării teritoriale a 

localităţilor urbane şi rurale din 

România cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile 

Raport preliminar 

pentru Comisia 

pentru 

administrație 

publică şi 

amenajarea 

teritoriului 

Amânat 

 

 

 

 



 

Numele şi prenumele 
Prezență 18 octombrie: 

Ședință 

Huţucă Bogdan-Iulian Prezent 

Bota Călin-Ioan Prezent 

Chichirău Cosette-Paula Prezent 

Horga Maria-Gabriela Înlocuitor Șișcu George 

Ţuţuianu Marius-Horia Prezent 

Firczak Iulius Marian Prezent 

Pecingină Gheorghe Prezent 

Sandu Viorica Prezent 

Andrușceac Antonio Prezent 

Budăi Marius-Constantin Înlocuitor Buicu Corneliu-Florin 

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 Absent 

Roman Florin-Claudiu Prezent 

Sighiartău Robert-Ionatan Prezent  

Suciu Vasile-Daniel Înlocuitor Lungoci Dumitru-Lucian 

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

