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PROCES VERBAL 

al lucrărilor online ale comisiei din zilele de 27 și 28 aprilie 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din zilele de 27 și 28 aprilie 2020 

sunt prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

președintele comisiei. 

 

În ziua de 27 aprilie 2020, Comisia pentru sănătate și familie şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

În ziua de 28 aprilie 2020, Comisia pentru sănătate și familie și-a 

desfășurat lucrările, în sistem online, având următoarea ordine de zi : 

1. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2019 (PLx.151/2020) – avizare în comun cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020 (PLx.153/2020) - avizare în comun cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2019 (PLx.151/2020), sesizare în comun cu Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de 
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stat pe anul 2019. Astfel, bugetul de stat pe anul 2019 se diminuează la 

venituri cu suma de 14.472,3 milioane lei, cheltuielile se diminuează cu 

suma de 8.463,1 milioane lei la credite de angajament și se majorează cu 

suma de 5.308,6 milioane lei la credite bugetare, iar deficitul se 

majorează cu suma de 19.780,9 milioane lei. 

 În urma finalizării dezbaterilor online, membrii comisiilor 

hotărăsc, cu unanimitate 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 privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2020 (PLx.153/2020), sesizare în comun cu Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea veniturilor și 

cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2020. Astfel, veniturile 

bugetului general consolidat pe anul 2020 se diminuează, pe sold, cu 

suma de 19.450,8 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat 

pe anul 2020, se majorează, pe sold, cu suma de 12.503,9 milioane lei, iar 

deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu 

suma de 31.954,7 milioane lei. Veniturile bugetului de stat pe anul 2020 

se diminuează, pe sold, cu suma de 9.844,8 milioane lei. Cheltuielile 

bugetului de stat pe anul 2020 se majorează, pe sold, cu suma de 16.933,9 

milioane lei. 

În urma finalizării dezbaterilor online, membrii comisiilor hotărăsc, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamente admise cuprinse în anexa care face parte integrantă din  

avizul comun. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


