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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucureşti,    15.07.2020  

Nr. 4c-2/738 

 
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

din 13 iulie 2020 

 

 

 

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

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 

(Plx425/2014) – Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi 

familie 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PLx360/2018) – 

Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea art.34 din Ordonanţa 

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

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 

(PLx272/2019) – Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi 

familie 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2018 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 

(PLx59/2019) – Raport preliminar pentru Comisia pentru 

sănătate şi familie 
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5. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor 

acte normative (PLx352/2020) - Aviz pentru Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi protecție 

socială. 

6. Proiect de Lege privind unele măsuri administrative şi fiscale 

(PLx392/2020) – Aviz pentru Comisia juridică, de disciplină şi 

imunități 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-Cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice (PLx170/2020) – Aviz pentru Comisia pentru muncă şi 

protecție socială. 

 

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

prezența toți membrii acesteia (27 deputați) prin aplicația Cisco Webex. 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 

majoritate de voturi, trecându-se la dezbateri. 

 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru 

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (Plx425/2014) – Raport comun cu 

Comisia pentru sănătate şi familie 
Proiectul de Lege supus dezbaterilor online are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind 

stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 

pentru stabilirea unei noi formule de calcul a contribuției trimestriale datorate de 

deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor. 

 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun de respingere a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind 

stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, 

deoarece de la momentul înaintării acestei inițiative legislative și până în prezent au 

intervenit o serie de modificări legislative care au același obiect de reglementare cu 

cel al inițiativei legislative menționate mai sus.  
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2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli 

în domeniul sănătăţii (PLx360/2018) – Raport comun cu Comisia pentru sănătate 

şi familie  

Proiectul de Lege supus dezbaterilor online are ca obiect de reglementare 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea 

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

pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, pentru reglementarea unor 

mecanisme distincte la baza încheierii contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat 

care au ca scop stabilirea contribuțiilor trimestriale datorate de deținătorii de 

autorizații de punere pe piață a medicamentelor. 

 

În urma examinării online a proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 

deputații celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a  proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea 

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

pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în forma adoptată de Senat.

  

 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea art.34 din Ordonanţa de urgență a 

Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea 

unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PLx272/2019) – Raport comun cu Comisia 

pentru sănătate şi familie 

Proiectul de Lege supus dezbaterilor online are ca obiect de reglementare 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.28/2019 pentru Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea 

unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în sensul menținerii în anul 2019 a valorii 

bugetului aprobat trimestrial (BAt) la valoarea stabilită pentru trimestrul IV al anului 

2018. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun de adoptare a  proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea art.34 din 

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

pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în forma adoptată de Senat. 

 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea 

unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PLx59/2019) – Raport preliminar pentru 

Comisia pentru sănătate şi familie 
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Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

exceptarea obligaţiei deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, 

care sunt persoane juridice române, precum şi a deţinătorilor autorizaţiilor de punere 

pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, de la plata 

contribuţiei trimestriale datorată pentru vaccinurile din cadrul programului naţional 

de vaccinare, începând cu data de 1 ianuarie 2019. Totodată, este preconizată 

ajustarea bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate destinat consumului de 

medicamente, precum şi stabilirea unei formule prin care acesta să se actualizeze 

anual. 

Domnul președinte Sorin Lazăr a prezentat amendamentul grupului 

parlamentar PSD de la alin. (2) al art. 11 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

77/2011. Acest amendament facilitează accesul la lista medicamentelor derivate din 

sânge uman sau plasmă umană.  

Domnul președinte a precizat că impactul bugetar al amendamentului este 

scăzut, dar are un impact mare asupra sănătății pacienților. 

Supus la vot amendamentul a trecut cu 22 voturi pentru. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru 

sănătate și familie un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2018 pentru completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții 

pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu amendamente admise. 

 

5. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 

15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative (PLx352/2020) - 

Aviz pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi 

protecție socială. 
Proiectul de lege supus dezbaterii online are ca obiect reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Proiectul instituie, printre 

altele, măsuri cu privire la domeniul sănătăţii, al activităţii Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului, domeniul insolvenţei, activitatea Ministerului Justiţiei, 

sprijinirea industriei evenimentelor culturale. 

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat online, în calitate de 

invitat, din partea Ministerului Culturii domnul Mihai Firică – secretar de stat. 

Domnul președinte Sorin Lazăr a susținut adoptarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 70/2020  cu însușirea amendamentelor formulate în avizul Comisiei 

pentru sănătate şi familie. 

Domnul secretar de stat Mihai Firică a susținut că ar fi oportună adoptarea 

ordonanței în forma prezentată de domnul președinte Sorin Lazăr. 
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În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil cu amendamente admise. 

 

6. Proiect de Lege privind unele măsuri administrative şi fiscale 
(PLx392/2020) – Aviz pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunități 

Proiectul de lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

declararea nulităţii proceselor-verbale de contravenţie prevăzute de art.28 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi 

regimul stării de urgenţă (cu excepţia celor  prin care s-au aplicat sancţiuni pentru 

încălcarea măsurilor de izolare la domiciliu şi carantină, respectiv, pentru tulburarea 

ordinii şi liniştii publice), restituirea amenzilor deja achitate și eliminarea obligaţiei 

achitării  amenzilor aplicate și  neachitate. 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-Cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(PLx170/2020) – Aviz pentru Comisia pentru muncă şi protecție socială. 

Proiectul de lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

modificarea salariilor de bază prevăzute pentru personalul care lucrează în cadrul 

Administrației Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”, astfel încât acestea să fie 

similare cu cele din Administrația Centrală. 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar 

Vasilica Popa 


