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Parlamentul  României 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 București, 23 iunie 2020       
Nr. 4c-2/646 

 
 

 
PROCES VERBAL  

 
al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 16 iunie 2020  
 

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

 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
insolvenţei şi a altor acte normative (PLx 721/2018) – raport preliminar 
pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind 
instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte 
normative (PLx 367/2020) – raport  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 
privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 
sănătăţii (PLx 276/2020) – raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
fondurilor europene (PLx 19/2020) – raport comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 
252/2019) – raport comun cu Comisia pentru muncă  
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6. Propunere legislativă privind protecţia civilă (PLx 269/2020) – aviz pentru 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
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, domnul deputat George Gabriel Vişan, domnul deputat Bogdan-Iulian Huţucă, 
domnul deputat Andrei Pop, domnul deputat Andrian Ampleev, doamna deputat 
Luminiţa-Maria Jivan, domnul deputat Adrian Pau, doamna deputat Anișoara Radu, 
domnul deputat Vasile Cocoș, domnul deputat  Iulius Marian Firczak, domnul deputat 
Călin-Vasile-Andrei Matei, domnul deputat Pavel Popescu și domnul deputat Matei 
Suciu 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 majoritate de voturi, trecându-se la 
dezbateri. 

 
1. PLx 721/2018 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

necesitatea eficientizării mecanismelor de recuperare a creanțelor bugetare față de 
societățile aflate în stare de insolvență, cu respectarea șanselor de redresare a acestora. 
Adoptarea unor măsuri menite să evite afectarea mediului concurențial prin folosirea 
procedurilor insolvenței în mod abuziv de către unii debitori care utilizează mecanismele 
reglementate de legea insolvenței cu scopul de a se sustrage de la plata sumelor datorate 
bugetului general consolidat. Luarea unor măsuri urgente pentru crearea permiselor 
legislative și administrative, care să conducă la redresarea acestora și menținerea în 
circuitul economic. Adoptarea măsurilor urgente care să permită conversia, reducerea 
sau cesiunea creanțelor bugetare, în anumite condiții, pentru a evita intrarea iminentă în 
faliment a multor societăți cu potențial de viabilizare și cu consecințe grave în plan 
economic și social.  Fondurile alocate de la bugetul e stat pentru cheltuielile specifice 
actului de justiție și pentru cheltuielile de investiții ale Ministerului Justiției sunt 
insuficiente și este necesară și utilizarea altor surse. 

 
 La dezbaterea acestui proiect de Lege au participat, în calitate de invitați, 
domnul Cătălin Andrei Dascăl, Președinte al Uniunii Naționale a Practicienilor în 
Insolvență filiala București , domnul Adrian Dumitrescu Pasecinic și doamna Gabriela 
Alexe din cadrul Direcției Juridice a Băncii Naționale a României, domnul Adrian Băilă, 
Expert superior și domnul Claudiu Codrea de la Ministerul Finanțelor Publice, doamna 
Honoria Olaru și doamna Claudia Roș ianu din partea Ministerului Justiției și doamna 
Cristina Zgonea din partea Autorită ții de Supraveghere Financiară. 
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 Acest proiect de Lege a fost reluat de la marginal 22, nefiind dezbătut integral 
în ședința anterioară. 
 
 S-a procedat la dezbatere și vot pe articole, pentru fiecare amendament domnul 
Președinte Sorin Lazăr solicitând punctele de vedere ale invitaților, astfel încât 
amendamentele modificate ca urmare a intervenției acestora, să poată fi susținute de 
către toate instituțiile. 

 
 Proiectul de Lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege, cu amendamente admise și 
un amendamente respinse. 

 
2. PLx 367/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea 
altor acte normative 

 
Prin prezentul proiect de Lege supus dezbaterii online se propune modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, în scopul 
creării posibilităţii de restructurare a obligaţiilor fiscale bugetare restante până la 31 
martie 2020 înregistrate de debitorii persoane juridice de drept public sau privat, cu 
excepţia instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate 
financiară, în baza planului de restructurare şi a testului creditorului privat prudent. 

 
Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a intervenit în ședința online a 

Comisiei, pentru a susține un amendament la acest proiect de Lege. Amendamentul 
dumneaei a fost asumat în comisie, supus la vot și adoptat cu majoritate de voturi. 

 
 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind 
instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative, cu 
un amendament admis. 
 

3. PLx 276/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor 
cheltuieli în domeniul sănătăţii  
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Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 
plafonarea valorii procentului aferent contribuţiei trimestriale clawback pentru 
trimestrul I al anului 2020 la valoarea trimestrului IV al anului 2019 de 27,65%. 

 
 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii, în forma adoptată de Comisia pentru sănătate şi familie. 
 
 4. PLx 19/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul fondurilor europene  
  

Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect reglementare 
prelungirea perioadei de implementare, până la data de 31.12.2022, a tuturor proiectelor 
finanţate din fondurile alocate României de către Comisia Europeană. Potrivit expunerii 
de motive, neadoptarea măsurilor necesare pentru finanţarea măsurilor ex-ISPA şi, 
implicit, neatingerea obiectivelor măsurilor ex-ISPA ar conduce la dezangajarea 
sumelor deja rambursate României şi astfel grevarea semnificativă a bugetului de stat., 

 
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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul fondurilor europene, în forma adoptată de Comisia pentru industrii şi 
servicii și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 

5. PLx 252/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative  

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2019, care prevede modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional 
desfășurate de zilieri, a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, precum şi a Legii nr.53/2003 - Codul muncii. 

 
La solicitarea domnului deputat Dolóczki István Erdei, s-a supus la vot, iar 

prezentul proiect de Lege a fost amânat pentru 2 săptămâni, cu majoritate de voturi, în 
vederea formulării unor amendamente din partea grupului parlamentar al UDMR. 
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6. PLx 269/2020- Propunere legislativă privind protecţia civilă  

 
 Propunerea legislativă supusă dezbaterii online are ca obiect de reglementare 
stabilirea cadrului normativ aferent domeniului protecţiei civile. Astfel, potrivit 
expunerii de motive, prin proiect se preconizează asigurarea cadrului normativ strategic 
care are ca obiectiv fundamental protecţia cetăţeanului prin implementarea unor 
concepte, termeni şi cerinţe, intrate deja în vocabularul de specialitate, respectiv, 
reglementarea unor elemente de interes în domeniul protecţiei civile care nu se regăsesc 
în actele normative de nivel superior aprobate până în momentul de faţă. 
 
 La dezbaterea acestui proiect de Lege a participat, în calitate de invitat, domnul 
Colonel Cristian Radu, Prim Adjunct al Inspectorului General, în cadrul IGS, dumnealui 
menționând faptul că Ministerul de Interne nu susține această propunere legislativă. 
 
 Supus la vot, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil pentru această propunere legislativă. 

 
 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 

 

 
Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                                                


