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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 11 şi 12 noiembrie 2019 

 

La lucrările comisiei din ziua de 11 noiembrie 2019 sunt prezenți 

18 deputați, iar în ziua de 12 noiembrie 2019 sunt prezenți 19 deputați din 

totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii resurselor 

hidrominerale (PLx.458/2019). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a 

Ministerului Finanţelor Publice şi modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx.482/2019). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind anularea 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din 

investiţii a persoanelor fizice şi unele măsuri de depunere a declaraţiilor   

(PLx.497/2019). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului Legii resurselor hidrominerale 

(PLx.458/2019)  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

instituţional şi a modului de desfăşurare a activităţii de prospecţiune, 

explorare, încetarea concesiunii, protecţie şi valorificare a resurselor 

hidrominerale. Prin proiect, se urmăreşte eficientizarea resurselor 

naturale, atragerea investiţiilor şi creşterea veniturilor bugetare, prin 

realizarea unui cadru legal unitar şi flexibil pentru exploatarea resurselor 

hidrominerale pe întreg lanţul de la extracţie până la consumatorul final, 

în condiţii de concurenţă loială. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de 

lege în ședința din data de 7 octombrie 2019.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru reglementarea unor 

măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului Finanţelor 

Publice şi modificarea şi completarea unor acte normative 

(PLx.482/2019).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect reglementarea unor măsuri în domeniul 

competenţei de control a Ministerului Finanţelor Publice şi modificarea şi 

completarea unor acte normative. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 16 octombrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind anularea contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiţii a 

persoanelor fizice şi unele măsuri de depunere a declaraţiilor  

(PLx.497/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare anularea debitelor 

constituite sau care urmează să fie constituite în sarcina persoanelor 

fizice, reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate calculate 

asupra veniturilor din investiţii ale persoanelor fizice, conform Ordinului 

preşedintelui ANAF nr.1701/2018, dacă nivelul lor se situează sub 

salariul minim brut pe ţară, garantat în plată. De asemenea, se propune ca 

declaraţiile privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 

persoanele fizice, precum şi cele privind destinaţia sumelor din impozitul 

anual pe veniturile din salarii şi din pensii, să poată fi completate şi 

depuse fie electronic, fie pe suport de hârtie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.uni.dr. Florin BUICU 


