
Page 1 of 4 
 

 

Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 București, 29 aprilie 2020       

Nr. 4c-2/349 

 

 

PROCES VERBAL  

 

al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 22 aprilie 2020  

 

 

 

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

 

1.  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind     

plata defalcată a TVA (PLx 479/2019) - raport 

2.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative (PLx 

142/2020) - raport 

3.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de 

instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de 

debitori (PLx 143/2020) - raport preliminar pentru Comisia juridică, de 

disciplină și imunități. 

 

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

prezența toți membrii acesteia (27 deputați) prin aplicația Zoom și 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. 
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1. PLx 479/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA. 

Domnul președinte Sorin Lazar a informat membrii comisiei că Ordonanța 

Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 275/2017, a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 78/2019, privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri 

în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Astfel, 

inițiativa legislative a rămas fară obiect. 

 

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

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

de Lege. 

 

2. PLx 142/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor 

acte normative. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii a avut ca obiect de reglementare adoptarea 

unor măsuri economice și fiscal-bugetare, ca urmare a stării de urgență instituită prin 

Decretul Președintelui României nr.195/2020. 

La începutul dezbaterilor, domnul președinte Sorin Lazăr a precizat că dorește să 

depună un amendament, din partea grupului parlamentar PSD, care prevede ca acordarea 

bonificației de 10% pentru contribuabilii care plătesc anticipat impozitul pe profit, să se 

acorde și pentru trimestrele II și III ale anului 2020. 

Domnul deputat Heiuș a considerat necesar ca această bonificație să se acorde și 

pentru plata anticipată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. 

  

 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 

la lucrările online, au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte 

normative, cu amendamentul admis. 

 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de 

credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (PLx 

143/2020)  

 

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

suspendarea, la cerere, a obligațiilor de plată aferente împrumuturilor, reprezentând rate 

de capital, dobânzi şi comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între o lună, până la nouă 

luni, care să nu depășească însă, data de 31 decembrie 2020 pentru unii beneficiari ai 
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creditelor acordate de instituții de credit şi instituții financiare nebancare, pe fondul 

posibilelor dificultăți pe care aceștia le-ar putea întâmpina în rambursarea ratelor, 

dificultăți generate de efectele pandemiei COVID-19 (persoane fizice, persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinderi mici și mijlocii, 

IFN-urile). 

 

Președintele comisiei, domnul deputat Lazăr Sorin, a început prin a informa 

membrii comisiei asupra faptului că, la forma adoptată de Senat a acestui proiect de Lege, 

există amendamente, atât din partea grupul parlamentar PSD, cât și din partea altor 

deputați. Dumnealui a prezentat primul amendament al PSD și a solicitat lamuriri din 

partea domnului deputat Huţucă Bogdan-Iulian asupra amendamentului formulat de către 

acesta la același articol.  

 

Întrucât cele două amendamente vizau aceeași problemă și anume stabilirea 

instituțiilor exceptate din definiția creditorilor, domnul deputat Huţucă Bogdan-Iulian a 

fost de acord cu amentamentul propus de grupul parlamentar PSD. În final, acest 

amendament a fost asumat de către toți membrii comisiei. 

 

Domnul Președinte Lazăr Sorin aduce în discuție definiția debitorului din forma 

adoptată de Senat, definiție care include și persoanele juridice, nu doar pe cele fizice. 

Apoi prezintă un amendament al grupului parlamentar PRO Europa la articolul 7, ce 

solicită suspendarea plății ratelor și pentru persoanele afectate de secetă de orice fel. Face 

ulterior referire la un amendament de la articolul 6 al grupului parlamentar PSD, ce 

urmează a fi discutat ulterior. 

 

Domnul deputat Firczak Iulius Marian ia cuvântul pentru a lămuri câteva aspecte 

generale. Dumnealui dorește să se facă anumite modificări la forma adoptată de Senat, în 

așa fel incât sâ evite ca această lege să poată fi contestată la Curtea Constituțională. 

Domnul deputat Firczak consideră greșită formularea actuală, prin care orice persoană 

fizică sau juridică poate, printr-o cerere, să solicite amânarea plății ratelor până la finalul 

anului.  

 

Domnul deputat Năsui Claudiu-Iulius-Gavril își exprimă îngrijorarea că prin 

textul actual, la categoria persoanelor afectate de pandemie se adaugă și alte categorii, 

cum este cea a persoanelor afectate de secetă. Dumnealui consideră că acesta nu este un 

motiv de exceptare de la plata ratelor, întrucât secetă va fi și în alți ani, aceste persoane 

putând să profite de prezenta lege și în alte conditii decât cele ale pandemiei, pe viitor. 

 

În continuare s-a procedat la dezbatere și vot pe articole. 
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 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 

la lucrările online, au hotărât cu majoritate de voturi, să trimită raport preliminar de 

adoptare cu amendamente Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

 

În consecință, membrii celor două comisii 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.37/2020 privind acordarea 

unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare 

nebancare anumitor categorii de debitori, cu amendamente admise și respinse. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 

Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                                                
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