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Parlamentul  României 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
 
 
 

București, 02 iunie 2020       
Nr. 4c-2/538 

 
PROCES VERBAL  

 
al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 26 mai 2020  
 
 

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

1. Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Spitalul Militar 
Regional “Mihail Kogălniceanu" (PLx 177/2020) – raport comun cu Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

2. 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 suplimentar cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2020 privind 
aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de 
Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European 
Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum şi 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte (PLx 116/2020) – raport 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada 
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stării de urgenţă (PLx 257/2020) – raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

5. Proiect de Lege privind consolidarea monedei naţionale ca monedă unică de 
plată pe teritoriul Românie (PLx 246/2020) – aviz pentru Comisia pentru 
industrii şi servicii 

6. Proiect de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România (PLx 209/2020) 
– aviz pentru Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
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 Vișan, domnul deputat Cocoș Vasile  și domnul 
deputat Andrei Pop 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 177/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de 

investiţii Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu" 
 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar  Regional „Mihail Kogălniceanu”, 
care va fi construit pe raza municipiului Constanța. Soluțiile legislative vizează, potrivit 
expunerii de motive, „dezvoltarea componentei medicale operaționale, pentru a face față 
provocărilor, cazuisticii și patologiei in erente activităților militare și civile, precum și 
numărului crescut de bolnavi în perioada estivală”. 

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

Marius Bălu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Apărării Naționa le, care a precizat 
că susține raportul preliminar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

 
 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 
comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii 
Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu", cu amendamente admise. 
 

2. 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 
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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. 

 
 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 
comun suplimentar de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru 
activitatea de reproducție, incubație şi de creștere în sectorul avicol,  cu amendamente 
admise. 
 

3. PLx 116/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul 
Centrului European de Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor Hibride de la 
Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid 
CoE, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

aprobarea plății cotizației anuale în valoare de 60.000 euro pentru anul 2019, precum și 
plata cotizației anuale pentru anii următori, pe întreaga durată a participării României la 
activitatea Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride 
de la Helsinky European Center of Excellence for Countering Hybrid Threads – Hybrid 
CoE. Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației anuale se asigură de la 
bugetul de stat prin bugetul anual al Ministerului Afacerilor Externe și se va calcula pe 
baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plă ții. 

 
 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 aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2020 
privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de 
Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European Center of 
Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte, în forma adoptată de 
Senat. 

 
4. PLx 257/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-
19, pe perioada stării de urgenţă 
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Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

aprobarea cadrului legal pentru stabilirea unor măsuri în vederea decontării din fonduri 
europene a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale și de protecție 
medicală, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, containere de logistică 
medicală, capabilități/formațiuni medicale mobile diagnostic și tratament ut ilizate în 
combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19. De asemenea, se prevede acordarea 
unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună pentru personalul medico-
sanitar și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea,  evaluarea, 
diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID -19, pe perioada stării de 
urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului 
național unic de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat sau din fonduri europene. 

 
 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 
comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 
urgenţă, cu amendamente admise. 
 

5. PLx 246/2020 - Proiect de Lege privind consolidarea monedei naţionale 
ca monedă unică de plată pe teritoriul României 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

consolidarea monedei naţionale ca monedă unică de plată pe teritoriul României. Acesta 
vizează ca în contractele de prestări servicii sau furnizare de utilităţi, în care părţile 
contractante sunt rezidenţi în România, preţul să fie exprimat numai în moneda 
naţională, respectiv, în lei. 

 
Doamna deputat Cosette Paula Chichirău a semnalat că o asemenea modificare 

ar putea atrage după sine măriri de tarife, domnul Președinte Sorin Lazăr confirmând că 
și grupul parlamentar PSD s-a gândit la apariția acestei probleme. Dumnealui consideră 
că, pe fond, Comisia pentru industrii și servicii va dezbate aceast aspect și va adopta cea 
mai bună soluție în această speță. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil pentru acest proiect de Lege. 
 
6. PLx 209/2020 - Proiect de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din 

România 
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 Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect reglementarea cadrului 
general pentru recunoașterea statutului meșteșugarilor tradiționali, a drepturilor și 
îndatoririlor acestora, precum și organizarea și funcționarea structurilor reprezentative 
ale meșteșugarilor tradiționali din România, în scopul conservării, protejării, 
transmiterii, promovării și punerii în valoare a meșteșugurilor și a culturii tradiționale. 
 
 La dezbaterea acestui proiect de Lege a participat, în calitate de invitat, domnul 
Mihai Firică, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, minister ce nu susține acest proiect 
de Lege.  
 
 Domnul deputat Claudiu Năsui a formulat un amendament pentru abrogarea 
articolului 16 din prezentul proiect de Lege. 
 

Amendamentul menționat anterior a fost supus la vot, iar deputații prezenți la 
lucrările online au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea acestuia. 

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

voturi, întocmirea unui aviz favorabil pentru acest proiect de Lege, cu amendamentul 
admis. 

 
 
 
 

 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 
Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                                                
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