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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele de 8 şi 9  octombrie 2019 

 

La lucrările comisiei din zilele de 8 și 9 octombrie 2019 sunt 

prezenți 18 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. Dezbateri, în fond, asupra  proiectului de Lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 

2018 (PLx.398/2019). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2019 (PLx.400/2019). 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie 

a bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi a contului 

general anual al datoriei publice aferente anului 2018 (PLx.398/2019), 

sesizare în comun Comisia pentru sănătate publică a Senatului.  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea contului general 

anual de execuţie a bugetului de stat aferent anului 2018, cuprinzând 

venituri în sumă de 142.291,0 milioane lei, cheltuieli în sumă de 

174.674,1 milioane lei şi un deficit în sumă de 32.383,1 milioane lei, De 

asemenea, se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 

2018, cuprinzând venituri în sumă de 35.651,3 milioane lei, cheltuieli în 
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sumă de 34.854,1 milioane lei, cu 100,0 milioane lei sub creditele 

bugetare definitive aprobate. Execuţia Bugetului Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2018 s-a încheiat cu un 

excedent în sumă de 797,2 milioane lei. Datoria publică a României la 31 

decembrie 2018 a fost în valoare de 400.923,0 milioane lei, din care 

datoria publică guvernamentală în valoare de 384.965,0 milioane lei şi 

datoria publică locală în valoare de 15.958,0 milioane lei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Guvern. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2019 (PLx.400/2019), sesizare în comun cu Comisiei pentru sănătate 

publică a Senatului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2018. Astfel, bugetul de stat se majorează la venituri cu suma 

de 2.264 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 736,9 

milioane lei la credite de angajament şi cu suma de 298,9 milioane lei la 

credite bugetare, iar deficitul se diminuează cu suma de 1.965,1 milioane 

lei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Guvern. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


