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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 31 mai 2022 

 

 

 În ziua de 31 mai 2022 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut 

următoarea ordine de zi: 

 

 1. Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul 

general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România 

(PLx 221/2022)  – Raport preliminar pentru Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare 

 În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrarile ședinței comune au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 

 

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

nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a 

altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării 

activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de 

răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx 74/2022) – Raport comun cu Comisia 

pentru muncă și protecție socială  

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

majoritate de voturi, să înainteze Plenului Camerei Deputatilor un raport 

comun de adoptare a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 

 

 3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.237/2015 

privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi 

pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuţia de asigurări (PLx 

233/2022) – 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 
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şi privatizare un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege în 

forma adoptată de Senat. 

 

 4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal si pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala (PLx 581/2021) – Raport 

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

majoritate de voturi, să înainteze Plenului Camerei Deputatilor un raport de 

adoptare a proiectului de Lege cu amendamente admise. 

 

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

nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie 

electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei 

(PLx 193/2022) – Raport preliminar pentru Comisia pentru industrii şi servicii, 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare – Amânat 

  

 6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri 

organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea 

unor acte normative (PLx 270/2022) –Aviz pentru Comisia pentru administrație 

publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru învățământ – Amânat 

 

 7. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi pentru modificarea Legii-

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(PLx 285/2022) – Aviz pentru Comisia pentru administrație publică şi 

amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă şi protecţie socială și Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi – Amânat 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 
 

 
Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 
Referent, 

Andreea Ștefan 

Numele şi prenumele 
Prezență 31 mai: 

Ședință cu prezență fizică și online 

Huţucă Bogdan-Iulian Fizic  

Chichirău Cosette-Paula Fizic 

Horga Maria-Gabriela Absent 

Ţuţuianu Marius-Horia Fizic 

Firczak Iulius Marian Fizic 

Pecingină Gheorghe Online 

Andrușceac Antonio Fizic 

Bota Călin-Ioan Fizic 

Budăi Marius-Constantin Online 

Burduja Sebastian-Ioan Înlocuitor fizic Tuță George-Cristian 

Grădinaru Radu-Vicențiu Fizic 

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 Fizic 
Panait Radu Fizic 

Paraschiv Rodica Fizic 
Pirtea Marilen - Gabriel Fizic 

Roman Florin-Claudiu Fizic 
Sandu Viorica Fizic 

Sighiartău Robert-Ionatan Online 

Suciu Vasile-Daniel Deplasare  

Şoldan Gheorghe Înlocuitor fizic Bălășoiu Aurel 

Vîlceanu Dan Absent 

Zetea Gabriel-Valer Online 
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