
Page 1 of 4 
 

 
Parlamentul  României 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 București, 11 mai 2020       
Nr. 4c-2/414 

 
 

 
PROCES VERBAL  

 
al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 5 mai 2020  
 

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

 
1. Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 651/2018) – raport suplimentar 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2019 

privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului 
nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de 
mediu şi gospodărire a apelor (PLx 80/2020) - Raport preliminar pentru Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic  

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2020 
privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale 
de salvare (PLx 109/2020) - raport 

4. Proiect de Lege privind Codul administrativ (PLx 190/2020) – Raport preliminar 
pentru Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
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 și doamna deputat Ioana Bran au 
fost prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților. S-a stabilit ca votul să se facă în scris, prin 
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aplicația Whatsapp, pentru o mai mare acuratețe. Astfel, s -a supus votului online ordinea 
de zi și aceasta a fost adoptată cu unanimitate de voturi, trecându-se la dezbateri. 

 
 

1. PLx 651/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), 
art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

introducerea unei noi categorii de scutiri de la plata impozitului/taxei pentru imobile 
aferentă clădirilor/spațiilor din interiorul acestora, în care sunt organizate și funcționează 
cabinete de medicină de familie. 

 
 Propunerea legislativă a fost supusă la vot, iar deputații prezenți la lucrările online 
au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de 
adoptare a propunerii legislative, în forma prezentată de inițiator. 

 
 
2. PLx 80/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din 
Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

prorogarea, până la data de 31 decembrie 2020, a termenului prevăzut la art.6 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, termen ce se referă la perioada de implementare a 
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. Prorogarea este 
necesară în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor 
de aderare la Uniunea Europeană. 

 
 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru  mediu și  echilibru  ecologic, 
un raport preliminar de adoptare, în forma adoptată de Senat. 
 
 

3. PLx 109/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor 
ajutoare de stat individuale de salvare 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare acordarea 

unor ajutoare de stat individuale de salvare sub formă de împrumut, de către Ministerul 
Finanțelor Publice, la cerere, pentru Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române 
TAROM - S.A. și pentru Societatea "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. 
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Domnul președinte Sorin Lazăr a prezentat amendamentele formulate de către 

grupul parlamentar PSD la acest proiect de Lege. Acestea se referă la prelungirea 
termenului de rambursare a împrumuturilor acordate celor două companii, de la 6 luni la 2 
ani. 

 
 La dezbaterea acestui proiect de Lege au participat, în calitate de invitați, 
domnul Viorel Grigoraș, Se cretar de stat în Ministerului Transportului, Infrastructurii  și 
Comunicațiilor și domnul Cornel Bobâlcă, Consilier în Ministerului Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri, susținând  păstrarea termenului inițial de 6 luni  impus de Comisia 
Europeană. 
 
 Domnul deputat Huţucă Bogdan-Iulian a susținut că amendamentul PSD aduce 
cu sine riscul ca aceste ajutoare de salvare să fie retrase de către Comisia Europeană, 
punând în pericol și ajutoarele de restructurare ce urmează a fi acordate la finalul acestei 
perioade de 6 luni. 
 
 Domnul Cornel Bobâlcă (Consilier în Ministerului Economiei) a explicat că 
dacă va fi elaborat un plan de restructurare bine pus la punct și acesta va fi autorizat de 
către Comisia Europeană, ajutorul de salvare nu va mai trebui returnat, el devenind parte 
integrantă a planului de restructrare a companiei. 
 
 În continuare s-a procedat la dezbatere și vot pe articole, fiind supuse la vot atât 
amendamentele depuse de către grupul parlamentar PSD, cât și cel depus de domnul 
deputat Huţucă Bogdan-Iulian.  
 
 În consecință, în urma examinării online a proiectului de Lege şi a opiniilor 
exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare  proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru 
acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, cu amendamente admise. 
  
 

4. PLx 190/2020 - Proiect de Lege privind Codul administrativ 
  

Proiectul de Lege supus dezbaterii online, are ca obiect reglementarea cadrului   
general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei 
publice, statutul personalului  din  cadrul  acestora  şi  răspunderea  administrativă,  
serviciile  publice, precum  şi  regulile  specifice  privind  proprietatea  publică  şi  privată  
a  statului  şi  a unităţilor administrativ-teritoriale.  
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Domnul deputat Erdei Dolóczki István a susținut un raport de adoptare pentru 
prezentul proiect de Lege. 

 
 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 respingerea 
acestuia. 

 
 
 

 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 
 

Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                                                


