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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 București, 5 mai 2020       

Nr. 4c-2/397 

 

 

PROCES VERBAL  

 

al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 28 aprilie 2020  

 

 

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

 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind 

consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre 

România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 

Bucureşti la 10 iulie 2019 (PLx 137/2020) - raport 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2019 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării 

mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate 

pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil 

clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (PLx 79/2020) - 

raport comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind 

aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi 

de creştere în sectorul avicol (PLx 38/2020) - raport comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

4. Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada 

aferentă stării de urgenţă (PLx 134/2020) - raport 

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

toți membrii acesteia (27 deputați) prin aplicația Zoom, iar domnul Președinte Sorin Lazăr, 
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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 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 137/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 

(Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de 

urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019 

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

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de 

Lege, în forma prezentată de Guvern. 

 

2. PLx 79/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în 

vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării 

donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural 

naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil  

 

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

Liviu Brătescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, care l-a și susținut în vederea 

primirii unui raport favorabil.  

 

 În consecință, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea 

termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/2017 

privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare 

necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând 

patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural 

naţional mobil,  în forma adoptată de Senat. 

 

3. PLx 38/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de 

reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol 

 

Proiectul de Lege supus dezbaterii online, are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.227/2018, în sensul corelării textelor din lege cu textele anexelor 

care fac parte integrantă din lege. 
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Domnul președinte Sorin Lazăr a supus la vot raportul preliminar de adoptare cu 

amendamentele admise primite de la Comisia pentru agricultură, raport care s-a adoptat cu 

majoritate de voturi. 

 

 În consecință, în urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 

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

Deputaților, un raport comun de adoptare a  proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru 

activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu amendamente 

admise. 

 

4. PLx 134/2020 - Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata 

chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă 

  

Proiectul de Lege supus dezbaterii online, are ca obiect de reglementare amânarea 

la cerere, fără plata de dobânzi și penalități, de la plata chiriei pentru folosința imobilelor 

înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe pentru operatori economici, practicanți ai 

profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau 

restrânsă semnificativ și persoane fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de 

aplicare a stării de urgență. 

  

In urma dezbaterilor s-a propus ca plata chiriilor către locatori pentru categoriile de 

locatari prevăzute la alin. (1) să fie  efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în 

contul locatorilor la cererea locatarilor. 

Valoarea maximă a chiriei lunare din actul adițional s-a stabilit la  maximum 10.000 

RON pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru 

persoane fizice pentru o singură locație. 

 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 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 aplicarea unor scutiri de 

la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă, cu amendamente admise și 

respinse. 

 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                                                


