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Parlamentul  României 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
 
 
 

București, 09 iunie 2020       
Nr. 4c-2/573 

 
PROCES VERBAL  

 
al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 2 iunie 2020  
 
 

Ședința online a comisiei, a avut urmatoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (PLx 281/2020) – raport  

2. Proiect de Lege privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire-creditare 
în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi 
accesorii (PLx 292/2020) – raport 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al 
persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului 
eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din 
municipiul Bucureşti (PLx 11/2020) – raport comun cu Comisia pentru 
sănătate și familie 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (PLx 647/2019) – raport suplimentar 

 
La ședința online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și -au înregistrat 

prezența toți membrii acesteia (27 deputați) prin aplicația Cisco Webex, iar domnul 
Președinte Sorin Lazăr, domnul deputat Marius Constantin Budăi, doamna deputat Ioana 
Bran, doamna deputat Anișoara Radu, domnul  deputat Andrian Ampleev, domnul 
deputat                         
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Marilen Gabriel Pirtea, domnul deputat Călin Vasile Andrei Matei, domnul deputat    
Nicolae Neagu,  domnul  deputat Radu Adrian Pau, domnul deputat Pavel Popescu, 
domnul deputat Robert Ionatan Sighiartău, domnul deputat George Gabriel Vișan, 
domnul deputat Cocoș Vasile  și domnul deputat Andrei Pop au fost prezenți fizic la 
sediul Camerei Deputaților. S -a stabilit ca votul să se facă în scris, prin aplicația 
Whatsapp, pentru o mai mare acuratețe. Astfel, s-a supus votului online ordinea de zi și 
aceasta a fost adoptată cu unanimitate de voturi, trecându-se la dezbateri. 

 
1. PLx 281/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale  
 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

stabilirea unor măsuri financiar-fiscale pe fondul efectelor economice generate de 
pandemia de COVID-19. 

 
La dezbaterea acestui proiect de Lege au participat, în calitate de invitați  din 

partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Ionuț Cojocaru, Șef  Serviciu - Direcția 
generală de legislație ,  doamna Irina Avram, Director Adjunct și doamna Imbrișcă 
Vasilica Consilier superior. 

 
Domnul Președinte Sorin Lazăr a prezentat, pe scurt, cele două amendamente 

formulate de grupul parlamentar PSD. De asemenea, domnul deputat Radu Adrian Pau 
și-a susținut un amendament formulat la art. VIII, alin. (3). 

 
 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de 
adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu amendamente admise. 
 

2. PLx 292/2020 - Proiect de Lege privind exonerarea clienţilor băncilor de 
economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume 
reprezentând primă de stat şi accesorii 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

exonerarea de la obligația de a restitui sumele primite cu titlu de primă de stat de către 
clienții băncilor de economisire-creditare pentru domeniul locativ în baza contractelor 
de economisire-creditare pentru domeniul locativ încheiate până la data de 02.02.2016, 
dată la care prima decizie a Curţii de Conturi ce a vizat sistemul Bauspar a devenit 
executorie. 

 
Domnul Președinte Sorin Lazăr a prezentat, pe scurt, amendamentul formulat de 

grupul parlamentar PSD. 
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S-a procedat la dezbateri generale, iar domnul deputat Claudiu Năsui a luat 

cuvântul, menționând că la articolul 2 se admite o interpretare a textului de lege, lucru 
ce ar putea permite ca și pe viitor acest sistem să poată cont inua. În acest sens, 
dumnealui propune exonerarea clienților fată de bănci, dar nu și a băncilor față de stat, 
formulând un amendament de eliminare a acestui articol. 

 
 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de 
adoptare a proiectului de Lege privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire-
creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi 
accesorii, cu amendamente de tehnică legislativă admise și un amendament respins. 
 

3. PLx 11/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în 
străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma 
tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din 
municipiul Bucureşti  

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

extinderea perioadei pentru care se suportă plata tratamentelor medicale și a 
cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de 
sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 
produs în clubul Colectiv din municipiul București, actualmente reglementată pentru 
anii 2015-2020, la o perioadă nelimitată. 

 
     Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
hotărât, cu majoritate de voturi,  să propună plenului Camerei Deputaților un raport 
de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate 
al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din 
data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, în forma 
propusă de Comisia pentru sănătate și familie. 

 
4. PLx 647/2019 - Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  
 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare scutirea 

de la plata impozitului pe venit a persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, 
pentru veniturile realizate din transmiterea dreptului de proprietate cu titlu de moştenire. 
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Domnul Președinte Sorin Lazăr a prezentat un amendament la art. 1 litera (e), 
care, reformulat, a fost asumat de către toți membrii comisiei. 

 
 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
hotărât, cu majoritate de voturi,  să propună plenului Camerei Deputaților  un raport 
suplimentar de adoptare a proiectului de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu un amendament admis. 
 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 
Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                                                
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