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Parlamentul  României 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 București, 14 mai 2020       
Nr. 4c-2/451 

 
 

 
PROCES VERBAL  

 
al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 12 mai 2020  
 

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

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

nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
fondurilor europene (PLx 19/2020) – raport preliminar pentru Comisia pentru 
industrii şi servicii și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 132 din 31 mai 2017 privind 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (PLx 635/2019) – raport 
preliminar pentru Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru 
transporturi și infrastructură și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de 
suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie (PLx 
640/2019) – raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici 
şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei 
de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
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economice generate de pandemia COVID-19 (PLx 242/2020) – raport comun 
cu Comisia pentru industrii şi servicii 

5. Proiect de Lege privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice 
(PLx 421/2019) – Aviz pentru Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor 

6. Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 50/2020) – aviz pentru 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială și Comisia pentru sănătate şi 
familie 

7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor , 
Răspunsul la coronavirus – document nelegislativ, examinare fond 

 
 

La ședința online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și -au înregistrat 
prezența toți membrii acesteia (27 deputați) prin aplicația Cisco Webex, iar domnul 
Președinte Sorin Lazăr, domnul deputat Marius Constantin Budăi, doamna deputat Ioana 
Bran, domnul deputat George Gabriel Vişan și domnul deputat Andrei Pop au fost 
prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților. 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. PLx 19/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul fondurilor europene  

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

prelungirea perioadei de implementare, până la data de 31.12.2022, a tuturor proiectelor 
finanţate din fondurile alocate României de către Comisia Europeană. Potrivit expunerii 
de motive, neadoptarea măsurilor necesare pentru finanţarea măsurilor ex-ISPA şi, 
implicit, neatingerea obiectivelor măsurilor ex-ISPA ar conduce la dezangajarea sumelor 
deja rambursate României şi astfel, grevarea semnificativă a bugetului de stat. 

 
 La dezbaterea acestui proiect de Lege a participat, în calitate de invitat, domnul 
Ionuț Stelian Micu, Director General al Direcției generale programe și coordonare 
sistem, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Dumnealui a prezentat, pe scurt, 
proiectul de act normativ și a subliniat importanța și utilitatea acestuia. 

 
 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 şi servicii și 
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Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi un raport preliminar de adoptare a 
proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat. 

 
 
2. PLx 635/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 

mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii 
produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie  

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

completarea alin (3) al art.26 cu „obligativitatea prezentării la societatea de asigurări a 
decontului reparației vehiculului avariat, în termen de maxim 45 de zile de la data 
reparației într-o unitate autorizată, sub sancțiunea sumei acordate cu titlu de decontare 
directă”. 

 
La dezbaterea acestui proiect de Lege a participat, în calitate de invitat, doamna 

Mihaela Cojocaru, Director în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. Dumneaei 
a prezentat puctul de vedere al ASF, care nu susține acest proiect de Lege, fiind în 
contradicție cu prevederile legislației europene în domeniu. În opinia doamnei director, 
adoptarea acestui proiect legislativ poate dăuna interesului consumatorului, acesta 
găsindu-se în situația de a rămâne cu daune nedespăgubite integral. 

 
 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
hotărât, cu unanimitate de voturi,  să trimită Comisiei pentru industrii şi servicii, 
Comisiei pentru transporturi și infrastructură și Comisiei juridice , de disciplină şi 
imunităţi, un raport preliminar de respingere. 
 
 

3. PLx 640/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru 
activitatea de reproducţie 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

aprobarea unei scheme multianuale de susținere a activității de reproducție sau creștere 
ori îngrășare a suinelor din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru perioada 2020-2022. 

 
 La dezbaterea acestui proiect de Lege a participat, în calitate de invitat, domnul 
Sorin Roșu Mare ș, Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Dumnealui a prezentat, pe scurt, proiectul de lege și a meționat că Ministerul 
Agriculturii îl susține, dar că se dore ște modificarea raportului preliminar venit din 
partea Comisiei pentru Agricultură. Schimbările solicitate de Minister, se referă la 
accesarea acestui program și de către fermele deja existente, care realizează investiții în 
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acest sens și nu doar de către cele nou inființate, cum este  specificat în forma actuală a 
proiectului de Lege. 

 
Domnul președinte Sorin Lazăr a propus amânarea acestui Proiect de Lege 

pentru o ședință ulterioară.  
 
S-a supus la vot amânarea proiectului de Lege, iar deputații prezenți la lucrările 

online au adoptat-o, cu unanimitate de voturi. 
 
 

 4. PLx 242/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru 
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19  
  

Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect reglementare asigurarea 
compatibilității  măsurilor cu cele prevăzute în Comunicarea Comisiei privind Cadrul 
temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID 19. Instituirea 
schemei de ajutor de stat prin care IMM-urile au contractat credite/linii de credit, 
beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de 
risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate și a dobânzilor aferente 
creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro pe 
întreprindere până la data de 31.12.2020. 

 
Domnul președinte Sorin Lazăr a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de 

Lege și a expus amendamentul grupului parlamentar PSD. 
 
Domnul deputat Bogdan Iulian Huţucă a prezentat membrilor comisiei două 

amendamente la acest proiect de Lege, formulate de către domnul deputat Catalin 
Daniel Fenechiu. Aceste amendamente au fost formulate ulterior depunerii raportului 
preliminar de către Comisia pentru industrii și servicii. 

 
Amendamentele menționate anterior au fost supuse, pe rând, la vot, iar deputații 

prezenți la lucrările online au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea acestora. 
 
Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 

hotărât, cu majoritate de voturi,  să propună plenului Camerei Deputaților  un raport 
de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 
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mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de 
stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID-19, cu amendamente admise și respinse. 
 
 

5. PLx 421/2019 - Proiect de Lege privind facturarea electronică în 
domeniul achiziţiilor publice  
 

Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 
implementarea facturării electronice în domeniul achizițiilor publice emise ca urmare a 
executării contractelor atribuite în temeiul Legii nr.98/2016, al Legii nr.99/2016, Legii 
nr.100/2016, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011, a căror 
valoare este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute de lege și față de care există 
obligația publicării unui anunț de participare/concesionare și/sau a unui anunț de 
atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil pentru acest proiect de Lege. 
 
 
6. PLx 50/2020 - Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 
 Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 
instituirea, pentru autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau 
private, care nu angajează persoane cu handicap, respectiv să plătească lunar la bugetul 
de stat o sumă reprezentând cel puțin 50% din salariul minim brut pe țară ga rantat în 
plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu 
handicap, iar cu diferența de până la 100% din suma deja reglementată ca obligație de 
plată să achiziționeze produse și servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu 
handicap angajate în unitățile protejate autorizate. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil pentru acest proiect de Lege. 
 
 
7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social E uropean și Comitetul 
Regiunilor - Răspunsul la coronavirus 
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Supus la vot, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil, pe care să îl transmită Comisiei 
pentru afaceri europene. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 
Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                                                


