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Parlamentul  României 

 
 

 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 

 

 

 

București, 28 octombrie 2020       

Nr. 4c-2/ 1084 

 

PROCES VERBAL  

 

al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 12 octombrie 2020  

 

 

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

 

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

nr.82/1991 (PLx 598/2020) – raport  

2. 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 (PLx 600/2020) – raport 

3. Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil 

anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi 

economice autorizate (PLx 641/2019) – raport preliminar pentru Comisia 

pentru administrație publică  şi amenajarea teritoriului și Comisia  juridică, 

de disciplină şi imunităţi 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare (PLx 148/2020) 

– raport  preliminar pentru Comisia pentru industrii și servicii 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada 

Nordului" (PLx 167/2019) – aviz pentru Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură 

 

La ședința online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, desfășurată prin 

aplicația Cisco Webex, și-au înregistrat prezența prin aplicația Whatsapp, 26 de 
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deputați din totalul de 27 de membrii. S-a stabilit ca votul să se facă în scris, tot prin 

aplicația Whatsapp, pentru o mai mare acuratețe. 

 

În debutul dezbaterilor, în sala de ședințe a comisiei s-a aflat, în calitate de 

mandatar al Biroului Permanent, domnul Florin Iordache, Vicepreședinte al Camerei 

Deputaților. Domnia sa a propus și a supus votului membrilor comisiei, numirea 

domnului Deputat George Gabriel Vișan, în funcția de Președinte al Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, ca urmare a vacantării acesteia prin 

demisia domnului Deputat Sorin Lazăr. Astfel, s-a supus votului online numirea 

Președintelui și aceasta a fost adoptată cu majoritate de voturi. 

 

În continuare, s-au înscris la cuvânt mai mulți Deputați, membrii ai comisiei, 

pentru a-și exprima regretul vis-a-vis de plecarea domnului Deputat Sorin Lazăr de la 

președinție și, totodată, pentru a lăuda performanțele domniei sale și calitățile de care a 

dat dovadă în perioada în care a ocupat funcția de Președinte al Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci. În intervențiile domniilor lor, aceștia l-au felicitat și pe domnul Deputat 

George Gabriel Vișan pentru învestitura în funcție. Printre Deputații care au luat 

cuvântul în acest sens se numără domnul Deputat Claudiu Năsui, doamna Deputat 

Anișoara Radu, domnul Deputat István Erdei, domnul Deputat Pavel Popescu, doamna 

Deputat Ioana Voinea și domnul Deputat Matei Suciu. 

 

Ulterior, s-a supus votului online ordinea de zi și aceasta a fost adoptată cu 

majoritate de voturi, trecându-se la dezbateri. 

 

1. PLx 598/2020 – Proiect de Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din 

Legea contabilităţii nr.82/1991 

 

Prin proiectul de Lege supus dezbaterii online se reglementează ca Ministerul 

Finanţelor Publice să poată stabili întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale 

Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la 

alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, doar de către persoanele care 

au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la 

sfârșitul exerciţiului financiar precedent. 

 

Domnul Deputat Claudiu Năsui, a luat cuvântul în calitate de inițiator, pentru a 

prezenta, pe scurt, obiectul prezentului proiect de Lege. Domnia sa a precizat că prin 

acesta se urmărește debirocratizarea în sectorul IMM-urilor, eliminând raportărilor 

financiare semestriale pentru microîntreprinderi. În acest sens, domnul Deputat Năsui a 

avut o discuție și cu Ministrul Economiei, domnul Virgil Popescu, care susține această 

inițiativă.  
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S-a procedat la dezbatere și vot pe amendamente, domnul Deputat Claudiu 

Năsui susținându-și amendamentele depuse, acestea fiind ulterior și adoptate. 

 

 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport  

de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea 

contabilităţii nr.82/1991, cu amendamente admise. 

 

2. PLx 600/2020 – 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 

 

Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

simplificarea declarării și colectării impozitului pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice. 

 

La dezbaterea prezentului Proiect de Lege au participat, în calitate de invitați, 

domnul Attila Gyorgy, Secretar de Stat și domnul Ardeleanu Iulian, Director General al 

Direcției de Legislație Fiscală, în Ministerul Finanțelor Publice. 

 

Domnul Deputat Claudiu Năsui, a luat cuvântul în calitate de inițiator, pentru a 

prezenta, pe scurt, obiectul prezentului proiect de Lege. Acesta vizează simplificarea 

procedurii de plată a impozitului pentru imobilele cu regim mixt, în sensul eliminării 

raportului de evaluare a acestora. 

 

Domnul Attila Gyorgy a luat cuvântul făcând precizarea că, în accepțiunea 

Ministerului de Finanțe, amendamentele depuse la prezentul proiect de Lege ar trebui 

reformulate, identificând o problemă de formă. 

 

La solicitarea domnului Director Ardeleanu Iulian, pentru ca domnia sa să poată 

face reformulările menționate anterior, s-a stabilit ca prezentul proiect de Lege să fie 

dezbătut spre finalul ședinței, trecându-se la următorul punct de pe ordinea de zi. 

 

3. PLx 641/2019 – Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal 

derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor 

activităţi economice autorizate 

 

Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

instituirea unui regim fiscal derogatoriu aplicabil unei anumite categorii de terenuri, 

construcţiilor edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate, în scopul 

dezvoltării activităţilor economice, al creării de locuri de muncă şi al creşterii veniturilor 

bugetare. Astfel, sunt avute în vedere insulele, grindurile şi alte suprafeţe de uscat cu 
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potenţial de exploatare economică, rezultate prin acţiuni sau modificări naturale ale 

teritoriului ori prin lucrări de amenajare hidrotehnică, fiind exceptate terenurile care 

intră sub incidenţa Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta 

Dunării”. 

 

 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru administrație publică  şi 

amenajarea teritoriului și Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi, un raport 

preliminat de adoptare a proiectului de Lege privind unele măsuri de regim fiscal 

derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor 

activităţi economice autorizate, cu amendamente admise și respinse. 

 

4.  PLx 148/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare 

 

 Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

adoptarea unor măsuri care să protejeze afacerile și sistemul economic, care să 

încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de 

adaptare a raporturilor de afaceri în contextul pandemiei COVID-19. De asemenea, în 

contextul măsurilor de constrângere luate deja și care se preconizează a fi constituite în 

contextul pandemiei COVID-19 pentru limitarea interacțiunii cu publicul la nivelul 

instituțiilor publice, au fost adoptate măsuri care să vină în sprijinul contribuabililor, prin 

degravarea acestora, pe perioada stării de urgență, de o parte din obligațiile datorate 

bugetului general consolidat. 

 

La dezbaterea prezentului Proiect de Lege au participat, în calitate de invitați, 

domnul Attila Gyorgy, Secretar de Stat și doamna Monica Bizon, din cadrul Ministerul 

Finanțelor Publice.  

 

Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice  au formulat o serie de 

amendamente, ce ulterior au fost însușite de către membrii comisiei și supuse la vot. 

 

 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru industrii și servicii, un 

raport preliminat de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu 

amendamente admise și respinse. 

 

5.  PLx 167/2019 – Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de 

investiţii "Autostrada Nordului" 
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Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

aprobarea obiectivului de investiţii „Autostrada Nordului”, pe ruta: Vama Petea - Satu 

Mare - Baia Mare – Dej – Bistrița - Vatra Dornei - Suceava. 

 

Supus la vot, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil pentru acest proiect de Lege. 

 

În final, s-au reluat dezbaterile referitoare la punctul 2 de pe ordinea de zi, PLx 

600/2020 – 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. 

 

Domnul Director Ardeleanu Iulian a luat cuvântul, solicitând amânarea acestui 

punct de pe ordinea de zi pentru o ședință ulterioară, astfel încât, între timp, Ministerul 

Finanțelor Publice să poată formula toate amendamentele pe care dorește să le propună 

pentru prezentul proiect de Lege. 

 

Domnul Deputat Claudiu Năsui a intervenit, precizând că nu este necesară 

amânarea, întrucât modificările pe care dorește să le introducă Ministerul sunt punctuale, 

iar formularea lor nu necesită atât de mult timp.  

 

 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport  

de adoptare a proiectului 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, cu amendamente admise. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

George -  Gabriel VIȘAN 

 

 

 

Şef serviciu, 
 Giorgiana Ene     

                                                                
Consilier,  

Simina Alexandra Mocanu                                                


