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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

            București, 03 iunie 2020       
          Nr. 4c-2/546 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI ONLINE 
din ziua de 2 iunie 2020 

 
             În ziua de 2 iunie 2020, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei 
Deputaților a dezbătut pe fond, în ședință online, următoarele proiecte de lege: 

 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2020 
privind unele măsuri financiar-fiscale (Plx281/2020) – Raport  
 
 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații, 
au hotărât cu 26 de voturi „pentru” (și un vot „neexprimat”), 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. Proiect de Lege privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire-creditare în 
domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi 
accesorii (PLx292/2020) - Raport  
 
 În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaț ii 
prezenți, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind exonerarea 
clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la 
rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii, cu 
amendamente de tehnică legislativă admise şi un amendament respins.  
 

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 
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octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti (PLx11/2020) 
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie 

  
 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 
celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaților raportul comun de adoptare al proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență 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 București,  cu amendamente 
admise.  
 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (PLx647/2019) - Retrimitere de la Plen - Raport suplimentar 

 
 În urma reexaminării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 
online au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor 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.  

 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci are următoarea componență: 

 
Nr. 
Crt. NUMELE ȘI PRENUMELE GRUPUL PARLAMENTAR 

1. Lazăr Sorin 
- președinte PSD 

2. Huțucă Bogdan-Iulian 
- vicepreședinte PNL 

3. Iancu Marius-Ionel 
- vicepreşedinte PSD 

4. Nosa Iuliu 
- vicepreședinte PSD 

5. Pirtea Marilen-Gabriel 
- secretar PNL 

6. Pop Andrei  
- secretar PSD 

7. Ampleev Andrian Minoritățile Naționale 
8. Bran Ioana PSD 
9. Budăi Marius-Constantin PSD 
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10. Chichirău Cosette-Paula USR 
11. Cocoș Vasile PSD 
12. Erdei-Dolóczki István UDMR 
13. Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 
14. Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 
15. Jivan Luminița-Maria PSD 
16. Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 
17. Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 
18. Neagu Nicolae PNL 
19. Nicoară Romeo Florin PNL 
20. Pau Radu Adrian PRO EUROPA 
21. Popescu Pavel PNL 
22. Radu Anișoara PSD 
23. Sighiartău Robert-Ionatan PNL  
24. Suciu Matei PSD 
25. Todoran Adrian-Mihăiță PMP 
26. Vişan George-Gabriel PSD 
27. Vosganian Varujan Neafiliat 

  
În data de 2 iunie 2020, toți membrii Comisiei și-au înregistrat prezența online, la 

ședință. 
 

 Facem precizarea că domnul președinte Sorin Lazăr, domnul deputat Andrei Pop, 
doamna deputat Ioana Bran, domnul deputat George-Gabriel Vișan, domnul deputat 
Cocoș Vasile, domnul deputat Budăi Marius-Constantin, doamna deputat           
Anişoara Radu, domnul deputat Ampleev Andrian, domnul deputat                          
Pirtea Marilen-Gabriel, domnul deputat Matei Călin-Vasile-Andrei, domnul deputat 
Neagu Nicolae, domnul deputat Pau Radu Adrian, domnul deputat Popescu Pavel şi 
domnul deputat Sighiartău Robert-Ionatan au fost prezenți fizic la sediul Camerei 
Deputaților și au participat la ședința online a Comisiei. 
 

PREŞEDINTE, 

Sorin LAZĂR 
 

Consilier parlamentar, 

        Iulia Cazan 
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