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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

            București, 18 iunie 2020       
          Nr. 4c-2/621 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI  
din zilele de 15, 16, 17 şi 18 iunie 2020 

 
 

În ziua de 15 iunie 2020, membrii Comisiei au avut activitate de documentare în 
vederea soluţionării problemelor repartizate comisiei.  
 
          În ziua de 16 iunie, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților a 
dezbătut pe fond şi a avizat, în ședință online, următoarele proiecte de lege şi propuneri 
legislative: 

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

nr.88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
insolvenţei şi a altor acte normative (Plx721/2018) - Raport preliminar pentru Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi  
 În urma dezbaterii proiectului de Lege ș i a opiniilor exprimate, deputații prezenți 
online, au hotărât cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități, un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, cu amendamente 
admise şi respinse.  

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

nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor 
facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative (PLx367/2020) - 
Raport  
 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații  prezenţi 
online, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un 
raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind 
instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative, cu 
un amendament admis. 
 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 
stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
(PLx276/2020) - Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie   
 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații celor 
două Comisii, prezenți online, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii 
pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu amendamente admise. 

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

nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
fondurilor europene (PLx19/2020) - Raport comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii şi cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații celor trei 
Comisii prezenţi online, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, cu un amendament 
admis. 

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

nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx252/2019) - 
Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

AMÂNAT 
 
6. Propunere legislativă privind protecţia civilă (PLx269/2020) - Aviz pentru 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
În urma dezbaterilor, deputații pre zenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
  
În data de 17 iunie 2020, Camera Deputaţilor a hotărât dezbaterea proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 
(PLx396/2019), în vederea examinării şi depunerii unui raport: 
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 1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal (PLx396/2019) - Raport   

 
 Deputații, au adoptat, cu unanimitate de voturi, un raport pentru proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
amendamente admise şi respinse. 

 
 De asemenea, în data de 18 iunie 2020, membrii Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci a Camerei Deputaţilor şi membrii Comisiei pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţa de capital a Senatului au dezbătut în şedinţă comună online, 
următoarele proiecte de Lege: 

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

nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. (PLx153/2020) - Raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a 
Senatului  

Potrivit art.13 pct.2 din Regulamentul activităților comune ale Camerei 
Deputaților și Senatului, membrii celor două comisii s-au întrunit în ședință comună 
online, în data de 18 iunie 2020 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună spre 
dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului, un raport comun de adoptare a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2020 
pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu amendamentele admise, cu 
amendamente admise şi respinse.  

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

nr.51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. 
(PLx154/2020) - Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 
piaţă de capital a Senatului  

 
 Potrivit art.13 pct.2 din Regulamentul activităților comune ale Camerei  
Deputaților și Senatului, membrii celor două comisii s-au întrunit în ședință comună 
online, în data de 18 iunie 2020 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună  spre 
dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului, un raport comun de adoptare a proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2020 pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, în forma prezentată de 
Guvern. 
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Comisia pentru buget, finanțe și bănci are următoarea componență: 
 

Nr. 
Crt. NUMELE ȘI PRENUMELE GRUPUL PARLAMENTAR 

1. Lazăr Sorin 
- președinte PSD 

2. Huțucă Bogdan-Iulian 
- vicepreședinte PNL 

3. Iancu Marius-Ionel 
- vicepreşedinte PSD 

4. Nosa Iuliu 
- vicepreședinte PSD 

5. Pirtea Marilen-Gabriel 
- secretar PNL 

6. Pop Andrei  
- secretar PSD 

7. Ampleev Andrian Minoritățile Naționale 
8. Bran 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. Jivan Luminița-Maria PSD 
16. Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 
17. Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 
18. Neagu Nicolae PNL 
19. Nicoară Romeo Florin PNL 
20. Pau Radu Adrian PRO EUROPA 
21. Popescu Pavel PNL 
22. Radu Anișoara PSD 
23. Sighiartău Robert-Ionatan PNL  
24. Suciu Matei PSD 
25. Todoran Adrian-Mihăiță PMP 
26. Vişan George-Gabriel PSD 
27. Vosganian Varujan PSD 
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În ziua de 16 iunie 2020, la şedinţa Comisiei, toți membrii Comisiei și-au 
înregistrat prezența online, iar următorii deputaţi au fost prezenţi fizic la sediul Camera 
Deputaţilor: Lazăr Sorin - Preşedinte, Huţucă Bogdan-Iulian - Vicepreşedinte, Pop 
Andrei - Secretar, Ampleev Andrian, Budăi Marius-Constantin, Cocoş Vasile, Firczak 
Iulius Marian, Jivan Luminița -Maria, Matei Călin-Vasile-Andrei, Pau Radu Adrian, 
Radu Anișoara, Vişan George-Gabriel.  

  
 În ziua de 17 iunie 2020, toţi membrii Comisiei au fost prezenţi online. 
 
 În ziua de 18 iunie 2020, la şedinţa comună online cu Senatul, toţi membrii 
Comisiei au fost prezenţi online. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 
Consilier parlamentar, 

        Iulia Cazan 
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