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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 București,      12.10.2020       

Nr. 4c-2/1014 

 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
 

din zilele de 5, 7 şi 8 octombrie 2020  

 

 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților a dezbătut pe 

fond, în ședința online din data de 5 octombrie 2020, următoarele proiecte de lege: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea 

nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanței de urgență nr.110/2017 privind Programul de 

susținere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi 

pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PLx427/2020). 

În urma dezbaterii online a proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți au hotărât, cu majoritate  de voturi, să transmită Comisiei pentru 

industrii şi servicii, un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege în 

forma adoptată de Senat. 

2. Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PLx461/2020) 

În urma dezbaterii online a proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți au hotărât, cu majoritate  de voturi, să transmită Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunități, un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege, 

cu un amendament admis de tehnică legislativă. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor şi serviciilor 

achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor 

sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România” (PLx503/2020) 

În urma dezbaterii online a proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți au hotărât, cu majoritate  de voturi, să transmită Comisiei pentru 

sănătate şi familie, un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege în 

forma adoptată de Senat. 

vasilica.popa
stampila



2 
 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii 

nr.82/1991 (PLx598/2020) 

Amânat 

5. Proiect de Lege pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu 

destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art.459 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx600/2020) 

Anânat 

 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în zilele de 7 şi 8 

octombrie 2020 au avut studiu individual asupra inițiativelor legislative cu care 

comisia este sesizată  în fond. 

 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci are următoarea componență: 

 
Nr. 

Crt. NUMELE ȘI PRENUMELE GRUPUL PARLAMENTAR 

1. Lazăr Sorin - preşedinte PSD 

2. Huțucă Bogdan-Iulian - vicepreşedinte PNL 

3. Iancu Marius-Ionel - vicepreședinte PSD 

4. Nosa Iuliu -  vicepreședinte PSD 

5. Pirtea Marilen-Gabriel - secretar PNL 

6. Pop Andrei - secretar PSD 

7. Ampleev Andrian Minoritățile Naționale 

8. Bran-Voinea Ioana PSD 

9. Budăi Marius-Constantin PSD 

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. Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

16. Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

17. Neagu Nicolae PNL 

18. Nicoară Romeo Florin PNL 

19. Pau Radu Adrian PRO EUROPA 

20. Popescu Pavel PNL 

21. Radu Anișoara PSD 

22. Sighiartău Robert-Ionatan PNL  

23. Suciu Matei PSD 

24. Tîlvăr Angel PSD 
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25. Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

26. Vişan George-Gabriel PSD 

27. Vosganian Varujan PSD 

  
La ședința online din data de 5 octombrie 2020 a Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci și-au înregistrat prezența 23 deputați, din totalul de 27 membrii, prin 

aplicația WhatsApp, iar domnul președinte Lazăr Sorin, domnul secretar Pop Andrei, 

domnul deputat Budăi Marius Constantin, domnul deputat Cocoş Vasile, domnul 

Firczak Iulius Marian, domnul deputat Năsui Caludiu-Iulius-Gavril, domnul deputat 

Neagu Nicolae, domnul deputat Pau Radu-Adrian, dom nul deputat Pavel Popescu, 

doamna deputat Radu Anişoara, domnul deputat Suciu Matei, domnul deputat 

Todoran Adrian-Mihăiţă şi domnul deputat Vişan George-Gabriel  au fost prezenți 

fizic la sediul Camerei Deputaților. Domnul vicepreşedinte Huţucă Bogdan – Iulian, 

domnul deputat Sighiartău Rober-Ionatan, domnul deputata Tîlvăr Angel şi domnul 

deputat Varujan Vosganian au fost absenți. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 
 

 

 

Consilier parlamentar, 

Vasilica Popa 

 


