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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 București, 8 aprilie 2020       

       Nr. 4c-2/286 

 

 

PROCES VERBAL  

 

al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 02 aprilie 2020  

 

 

 

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

 

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

nr.85/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 

privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii (PLx78/2020) - raport comun cu Comisia pentru sănătate și familie. 

2. Proiect de Lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor 

persoane fizice şi juridice (PLx130/2020) - raport 

3. Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor (PLx 130/2020) - 

raport   

4. Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada 

aferentă stării de urgenţă (PLx134/2020) - raport 

 

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

prezența toți membrii acesteia (27 deputați) prin aplicația Zoom și 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. 
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1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.85/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 

privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii (PLx 78/2020) - raport comun cu Comisia pentru sănătate și familie 

 Proiectul de Lege supus dezbaterii online, are ca obiect de reglementare 

ajustarea pentru trimestrul IV 2019 a valorii Bugetului aprobat trimestrial (BAt), ca  

referință pentru formula de calcul a procentului „p”, cu indicele de inflație înregistrat în 

anul 2018 și clasificarea medicamentelor în medicamente de tip I, medicamente de tip II 

și medicamente de tip III în vederea calculării contribuţiei trimestriale. 

 

Președintele comisiei, domnul deputat Lazăr Sorin, a supus la vot raportul 

preliminar de adoptare cu amendamente admise, primit din partea Comisiei pentru 

sănătate și familie, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Facem precizarea că pentru acest proiect de lege, în conformitate cu prevederile 

articolelor 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru sănătate și familie şi-au desfăşurat lucrările în 

şedinţe online separate, în data de 2 aprilie 2020. La Comisia pentru sănătate și familie 

raportul s-a adoptat cu majoritate de voturi. 

 

În consecință, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgenţã a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii 

pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu amendamente admise.  

 

 

2. Proiect de Lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor 

persoane fizice şi juridice (PLx 130/2020) - raport  

Proiectul de Lege supus dezbaterii online, are ca obiect de reglementare 

acordarea unor facilităţi fiscale, amânare şi reeşalonare de plăţi angajatorilor operatori 

economici, angajaţilor acestora, precum şi persoanelor fizice de pe teritoriul României.  

 

 În debutul dezbaterilor generale asupra acestui proiect de lege, domnul deputat 

Heiuş Lucian-Ovidiu a atras atenția asupra faptului că forma acestui proiect de lege crează 

confuzie. Dumnealui consideră că amendamentul de la articolul 1 nu își are rostul, pentru 

că prin Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-

bugetare (care reglementează și amendamentele de la articolele 2 și 3) se reglementează 

acordarea șomajului tehnic. De asemenea, consideră că nici păstrarea angajaților de la data 

de 1 martie nu este relevantă. Bugetul de stat este grav afectat, iar aceste facilități fiscale 



Page 3 of 5 
 

nu avantajează pe nimeni. Domnul deputat Heiuș a concluzionat că prezentul proiect de 

lege nu își are rostul. 

  

Domnul președinte Lazăr Sorin a adus lămuriri referitoare la modalitatea în care 

contribuabilii pot restitui eșalonat facilitățile primite și la faptul că, pentru a-i scuti pe 

aceștia de plata utilităților timp de 3 luni, furnizorii pot accesa credite garantate de stat. 

Domnul președinte Lazăr consideră că acest proiect este fezabil și de ajutor, atât pentru 

populație cât și pentru firme. 

 

Domnul deputat Vosganian Varujan a punctat faptul că, firmele care și-au trimis 

personalul în șomaj tehnic, le-au păstrat de fapt statutul de angajați. Dumnealui a estimat 

impactul bugetar pentru acest proiect la aproximativ 1 miliard de lei. 

 

 Domnul deputat Năsui Claudiu-Iulius-Gavril consideră că trebuie găsită o 

modalitate de a limita impactul bugetar, eventual cu o scutire pentru o anumită sumă și de 

a da posibilitatea celor cu salarii mici și foarte mici să beneficieze, cu prioritate, de această 

lege. Pentru a proteja economia, domnul deputat a propus găsirea unei soluții de a încuraja 

oamenii să rămână încadrați în muncă. Practic, în opinia dumnealui, prin forma 

amendamentului propus la articolul 4 de grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat, furnizorii de utilități sunt obligați să apeleze la împrumuturi acordate de stat, 

riscând astfel blocarea unor servicii de care este cea mai mare nevoie în această perioadă. 

În consecință, domnul deputat Năsui solicită eliminarea articolului 4, în integralitatea sa. 

 

Domnul președinte Lazăr Sorin a accentuat faptul că aceste scutiri se vor acorda 

la cerere, numai contribuabililor care sunt afectați de măsurile luate de autorități, pe 

perioada stării de urgență. 

 

Domnul deputat Huţucă Bogdan-Iulian atrage atenția asupra veniturilor proprii 

ale statului, din care trebuie finanțate, cu prioritate, sănătatea și infrastructura. În această 

perioadă, este tot mai dificil ca statul să acceseze împrumuturi de pe piețele financiare, fie 

ele și internaționale. În opinia dumnealui, nici bugetele de asigurări sociale și nici cele ale 

companiilor de utilități, nu trebuie afectate. 

 

Domnul deputat Pop Andrei este de acord cu textul propus la articolul 4 și a 

subliniat că statul este doar garantul acestor împrumuturi.  

 

Domnul deputat Popescu Pavel a dorit să sublinieze faptul că și în domeniul 

comunicațiilor și al operatorilor mobili vor apărea probleme, datorate de suprasolicitarea 

rețelelor, aceștia fiind obligați să facă investiții, iar scăderea veniturilor va aduce cu sine 

un risc de colaps. Susține, la fel ca domnul deputat Năsui, eliminarea articolului 4, 

punctând scăderea veniturilor cu 40% la bugetul de stat și creșterea cheltuielilor statului 
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cu peste 20%. De asemenea, consideră că acest proiect de lege va influența mai mult decât 

oricând economia tării.  

 

Domnul deputat Heiuş Lucian-Ovidiu și-a exprimat îngrijorarea față de amânarea 

plății facturilor pentru utilități, pe o perioadă de 3 luni, de către cetățenii de rând, povara 

căzând tot asupra acestora la momentul achitării ulterioare. 

 

Domnul deputat Budăi Marius-Constantin, susține că majoritatea angajaților aflați 

în șomaj tehnic au, scriptic, salariul minim pe economie și vor primi 75% din acesta sau 

poate chiar din fracțiune de normă și vor avea dificutăți în a-și achita facturile pentru 

utilități. Totodată, majoritatea furnizorilor de apă și canal au probleme financiare pe care 

și le-ar putea rezolva apelând la operațiunile de factoring. 

 

Domnul deputat Sighiartău Robert-Ionatan precizează că, în mod normal, statul 

nu poate interveni în contractele private, acest lucru fiind neconstituțional. Însă, în 

condițiile stării de urgență, statul poate obliga operatorii să nu sisteze furnizarea de servicii 

publice și să nu aplice penalități pentru neplată. 

 

Domnul deputat Pau Radu-Adrian este de părere că, în perioada stării de urgență, 

statul poate reglementa amânarea plăților, iar contractele furnizorilor de utilități intră sub 

incidența acestei reglementări. Dumnealui consideră că cele mai mari probleme le vor 

avea operatorii economici din domeniul alimentării cu apă și canalizare și de colectare a 

deșeurilor, care sunt în subordinea autorităților publice locale.  

 

Doamna deputat Chichirău Cosette-Paula consideră că este posibil ca, furnizorii 

de utilități să aibă probleme într-o lună sau două luni și ar trebui să se găsească soluții 

pentru supraviețuirea acestora. 

 

În continuare s-a procedat la dezbatere și vot pe articole. 

 

În urma dezbaterii online a proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți online, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de lege pentru acordarea unor facilități 

fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice, cu amendamente admise și respinse. 

 

 

3. Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor                       

(PLx 132/2020) - raport 

     

Proiectul de lege supus dezbaterii online, are ca obiect de reglementare 

susținerea mediului de afaceri prin implementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
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sectoare economice puternic afectate de reducerea activității ca urmare a stării de urgență. 

Printre aceste măsuri prevăzute de prezentul proiect de lege se regăsește suspendarea, la 

cerere, a obligației de restituire a împrumuturilor şi dobânzilor aferente pentru creditele 

contractate de către persoanele fizice şi companii. 

 

În cadrul dezbaterilor generale, domnul deputat Huțucă Bogdan-Iulian a precizat 

că trebuie să existe un echilibru între necesitatea acordării unor facilități debitorilor 

afectați de măsurile impuse de autoritățile competente, pe perioada stării de urgență. De 

asemenea, băncile nu ar trebui să blocheze sume mari de bani, atât de necesare economiei. 

Dumnealui consideră că ordonanța emisă de Guvern asigură acest echilibru.  

 

Domnul deputat Todoran Adrian-Mihăiță precizează că are două amendamente 

care clarifică atât situația persoanelor juridice, cât și pe cea a persoanelor fizice. Astfel, 

scutirea de la plata ratelor și a dobânzilor bancare se va acorda doar persoanelor fizice 

aflate în șomaj tehnic. Scutirea se va face în urma depunerii unei cereri de către debitor, 

însoțită de o adeveriță eliberată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

 

Doamna deputat Radu Anișoara precizează că amânarea la plată a ratelor și a 

dobânzilor bancare, nu înseamnă că acei debitori nu-și vor plăti datoriile, fiind doar un 

ajutor temporar. 

 

  În continuare s-a procedat la dezbatere și vot pe articole. 

 

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 

online, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre 

dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor, cu 

amendamente admise și respinse. 

 

4. Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru 

perioada aferentă stării de urgenţă (PLx 134/2020) - raport 

  Domnul președinte Lazăr Sorin informează membrii comisiei că dezbaterile pentru 

acest proiect legislativ se amână. Este necesară găsirea unor modalități de reglementare a 

intervenției statului în relația contractuală dintre proprietar și chiriaș, fără a încălca 

drepturile nici unuia dintre acestia. 

 

Domnul deputat Vosganian Varujan consideră că statul nu poate fi părtinitor în 

relația dintre proprietar și chiriaș. 

 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 


