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Parlamentul  României 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 București, 26 iunie 2020       
Nr. 4c-2/678 

 
 

 
PROCES VERBAL  

 
al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 23 iunie 2020  
 

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

 
1. Proiect de Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi 
de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi 
standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 
2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 şi (UE) 
nr.648/2012 (PLx 345/2020) – raport  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale (PLx 351/2020) – 
raport  

3. Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
reglementării produselor din tutun (PLx 587/2019) – raport preliminar pentru 
Comisia pentru sănătate şi familie și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare (PLx 148/2020) 
– raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii 
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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, domnul deputat Andrei Pop, doamna 
deputat Luminiţa Maria Jivan, domnul deputat Adrian Pau, doamna deputat Anișoara 
Radu, domnul deputat Vasile Cocoș, domnul deputat  Iulius Marian Firczak, domnul 
deputat Călin Vasile Andrei Matei, domnul deputat Pavel Popescu, domnul deputat                            
Robert Ionatan Sighiartău, domnul deputat Matei Suciu, domnul deputat Adrian Mihăiță 
Todoran, domnul deputat István Erdei Dolóczki și domnul deputat Marilen Gabriel  
Pirtea 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.  

 
La solicitarea domnului Președinte Sorin Lazăr și ca urmare a prezenței fizice la 

ședința Comisiei a domnului senator Daniel Cătălin Zamfir, ordinea de zi a fost 
modificată prin mutarea pe prima poziție a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi 
fiscal-bugetare (PLx 148/2020), proiect de Lege la care domnul senator a formulat un 
amendament. Astfel, raportul comun înscris inițial pe ordinea de zi, a devenit raport 
preliminar, urmând a fi înaintat Comisiei pentru industrii şi servicii, în vederea 
întocmirii raportului comun.  

 
Ulterior, domnul deputat Pavel Popescu a solicitat și a motivat suplimentarea 

ordinii de zi cu PLx 348/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului 
de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru 
perioada de programare 2014-2020 (raport comun cu Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor).  

 
S-a supus votului online noua ordine de zi și aceasta a fost adoptată cu 

majoritate de voturi, trecându-se la dezbateri. 
 
1. PLx 148/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare  
 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect reglementare  adoptarea 

unor măsuri care să protejeze afacerile și sistemul economic, care să încurajeze 
solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de adaptare a 
raporturilor de afaceri în contextul pandemiei COVID-19. De asemenea, în contextul 
măsurilor de constrângere luate deja și care se preconizează a fi constituite în contextul 
pandemiei COVID-19 pentru limitarea interacțiunii cu publicul la nivelul instituțiilor 
publice, au fost adoptate măsuri care să vină în sprijinul contribuabililor, prin degravarea 
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acestora, pe perioada stării de urgență, de o parte din obligațiile datorate bugetului 
general consolidat. 

 
Domnul senator Daniel Cătălin Zamfir a susținut amendamentul formulat la 

articolul XVII, explicându-l și motivând necesitatea introducerii acestuia. Supus la vot, 
amendamentul formulat a fost adoptat, fiind asumat de deputații PSD, membrii ai 
comisiei. 

 
 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 un 
raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu 
amendamente admise. 

 
2. PLx 345/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea, completarea şi 

abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere 
în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind 
securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, 
transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 
2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 şi (UE) 
nr.648/2012  

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, în vederea corelării acestora 
cu legislația Uniunii Europene.  Totodată, se propune introducerea unor dispoziții 
privitoare la modalitatea de exercitare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a 
unor competențe prevăzute în Regulamentul nr.596/2014 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă şi de abrogarea Directivei 
2003/6CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 
2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei. 

 
 La dezbaterea acestui proiect de Lege au participat, în calitate de invitați, 
doamna Cristina Zgonea - Șef serviciu și doamna Florentina Boboc - director Direcţia 
Autorizare-Reglementare SIIF, în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. 
 
 S-a procedat la dezbatere și vot pe articole, doamna Cristina Zgonea explicând 
și motivând fiecare amendament formulat în numele ASF. 

 
 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 pentru modificarea, completarea şi 
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abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de 
creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată 
şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a 
Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 şi (UE) nr.648/2012, cu amendamente admise. 
 

3. PLx 351/2020 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale  

 
Prezentul proiect de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

instituirea unor măsuri fiscale, prorogarea unor termene, acordarea unor facilită ți la plata 
impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, acordarea unor facilităţi la plata 
taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public, precum și anularea unor 
obligații accesorii, pentru perioada de urgenţă, alertă şi pentru durata ulterioară încetării 
stării de alertă până la sfârşitul anului fiscal 2020. 

 
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.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu un amendament 
admis. 
 

4. PLx 587/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative 
în domeniul reglementării produselor din tutun  

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

actualizarea definițiilor publicității, promovării și sponsorizării tuturor produselor din 
tutun, directe sau indirecte, introducerea noțiunii de „ produs similar produselor din 
tutun”, eliminarea expunerii și publicității produselor din tutun și produselor similare la 
punctele de vânzare, cu permiterea expunerii şi publicității doar în magazinele special 
amenajate, interzicerea acțiunilor de promovar e a produselor din tutun, cu excepția 
magazinelor special amenajate, interzicerea acțiunilor de sponsorizare pentru produsele 
din tutun și similare, interzicerea fumatului în vehiculele în care se află minori și femei 
însărcinate, introducerea posibilități i ca persoanele cu afecțiuni psihice internate în 
unități sanitare, în baza unei hotărâri emisă de o instanță de judecată să poată fuma doar 
în spatii special amenajate, introducerea contribuției pentru sănătate aplicate 
corespunzător tuturor formelor de produse din tutun, conform redefinirii acestora. 

 



Page 5 of 6 
 

Domnul deputat Iulius Marian Firczak a luat cuvântul explicând de ce este 
necesară respingerea proiectului de Lege, acesta având un impact negativ important 
asupra bugetului de stat al României. 

 
Domnul deputat Pavel Popescu, în calitate de inițiator al prezentului proiect de 

Lege a luat cuvântul, admițând posibilele efecte negative ale acestuia  din punct de 
vedere bugetar, dar prezentând și direcția pozitivă vis-a-vis de sănătatea cetățenilor. 

 
 Proiectul de Lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru sănătate și familie   și 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă un raport preliminar de 
respingere a proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
reglementării produselor din tutun. 

 
5. PLx 348/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea 
sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de 
investiții pentru perioada de programare 2014-2020 

 
 Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 
instituirea unor măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a 
fondurilor europene structurale şi de investiții pentru perioada de programare 2014 -
2020. Prin proiect se propune, în principal, ca începând cu data de 1 iunie 2020, 
autoritățile de management, organismele intermediare şi beneficiarii proiectelor cu 
finanțare din fonduri europene structurale şi de investiții ale Programului Operațional 
Infrastructură Mare, Programului Operaţional Capital Uman, Programului Operațional 
Competitivitate, Programului Operațional Regional, Programului Operaţional Capacitate 
Administrativă, Programului Operațional Pescuit şi Afaceri Maritime, Programului 
Operaţional Asistenţă Tehnică, precum şi Autoritatea de Management şi beneficiarii 
proiectelor cu finanțare din Programul Operaţiona l Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate să emită, să primească şi să prelucreze documentele aferente apelurilor de 
proiecte, contractelor de finanţare/ordinelor/deciziilor de finanțare, actelor adiționale la 
acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanţare, cererilor de plată, dosarelor 
achiziţiilor publice, rapoartelor de progres, precum şi a altor categorii de documente care 
stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic 
SMIS2014+/MySMIS2014. 
 
 Domnul deputat Pavel Popescu a luat cuvântul,  prezentând, pe scurt, acest 
proiect de Lege. 
 

Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
hotărât, cu unanimitate de voturi,  să propună plenului Camerei Deputaților un raport 
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de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de 
coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru 
perioada de programare 2014-2020, în forma adoptată de Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor. 
 
 
 

 
 
 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 
Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                                                


