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 În ziua de 25 mai 2022 Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului s-au întrunit în ședință 

comună, pentru a dezbate următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii 

"Anghel Saligny" (PLx 434/2021) 

 În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrarile ședinței comune au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze Plenului Camerei Deputatilor un 

raport comun de adoptare a proiectului de Lege cu amendamente admise și 

respinse. 

 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 

Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" şi pentru modificarea art.1 

alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" (PLx 255/2022) – 

Amânat 

 

 În continuarea ședinței comune Comisia pentru buget, finanțe și bănci a 

avut umătoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 

nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare 

teritorială europeană", în perioada 2014-2020 (PLx 197/2022) – Raport  

preliminar pentru Comisia pentru administrație publică şi amenajarea 

teritoriului 

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

majoritate de voturi, să înainteze pentru Comisiei pentru administrație publică 

şi amenajarea teritoriului un raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege. 
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 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 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat 

în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii (PLx 480/2021) – Raport comun cu Comisia pentru sănătate 

și familie 

 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. 

 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 212/2022) – Raport comun cu Comisia 

pentru Învățământ  

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

majoritate de voturi, să înainteze Plenului Camerei Deputatilor un raport 

comun de respingere a propunerii legislative. 

 5. 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 

 6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

în vederea eficientizării gestionării deşeurilor (PLx 253/2022) – Aviz pentru 

Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului și Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi 

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

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil cu amendamente 

respinse. 

 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 25 mai: 

Ședință comună și ședință 

Huţucă Bogdan-Iulian Prezent  

Chichirău Cosette-Paula Absent 

Horga Maria-Gabriela Înlocuitor Ioan Cupșa 

Ţuţuianu Marius-Horia Prezent 

Firczak Iulius Marian Prezent 

Pecingină Gheorghe Prezent 

Andrușceac Antonio Prezent 

Bota Călin-Ioan Prezent 

Budăi Marius-Constantin Înlocuitor Claudiu Manta  

Burduja Sebastian-Ioan Absent 

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 Absent 

Paraschiv Rodica Prezent 

Pirtea Marilen - Gabriel Prezent 

Roman Florin-Claudiu Prezent 

Sandu Viorica Prezent 

Sighiartău Robert-Ionatan Prezent 

Suciu Vasile-Daniel Prezent 

Şoldan Gheorghe ÎnlocuitorLungoci Dumitru-Lucian 

Vîlceanu Dan Prezent 

Zetea Gabriel-Valer Absent 
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