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Parlamentul  României 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 București, 2 iulie 2020       
Nr. 4c-2/713 

 
 

 
PROCES VERBAL  

 
al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 29 iunie 2020  
 

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

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

nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor 
termene (PLx 350/2020) – raport  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (PLx 646/2019) – raport  

 
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 Lucian Ovidiu Heiuş, 
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, domnul deputat Nicolae Neagu  
și domnul deputat Marius Ionel Iancu 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 majoritate de voturi, trecându-se la dezbateri. 
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1. PLx 350/2020  –  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative şi 
prelungirea unor termene  

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect reglementare  modificarea 

art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale şi 
modificarea unor acte normative, precum şi modificarea lit. a) a art.6 din Ordonanţa 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. Ambele acte normative reglementează aspecte privind modalitatea de emitere şi 
utilizare a certificatelor pentru situaţii de urgenţă, iar modificarea propusă constă în 
acceptarea ca justificarea privind diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 
25% în luna martie 2020 să fie valabilă şi pentru luna aprilie 2020, prin raportare la 
media lunilor ianuarie şi februarie 2020. Totodată, este vizată şi prelungirea valabilităţii 
documentelor emise pe perioada stării de urgenţă până la împlinirea termenului de 12 
luni de la data emiterii, în baza art.10 din Ordonanţa militară nr.4/2020, de către Centrul 
de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare 
CBRN1 şi ecologie, Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare şi 
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, pentru 
avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor şi dispozitivelor 
medicale necesare prevenirii, combaterii, răspândirii, precum şi pentru tratamentul 
infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor. 

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

Darius Vodă din partea Direcției Mediul de Afaceri a Ministerului Economiei, Energiei 
și Mediului de Afaceri.  

 
 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 de urgenţă a Guvernului 
nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene, cu 
amendamente admise. 

 
2. PLx 646/2019  –  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 
 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

modificarea si completarea Legii nr. 227/2019 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel încât operatorii economici - persoane fizice și persoane 
juridice, plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau 
impozit pe venit, după caz, sa aibă dreptul sa deducă din impozitul datorat 
contravaloarea caselor de marcat electronice fiscale. 
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 La dezbaterea acestui proiect de Lege a participat, în calitate de invitat, doamna 
Zenovia Drăgănescu, din partea Direcției Cod Procedură Fiscală, Reglementări 
Nefiscale și Contabile a Ministerului de Finanțe. 
 
 Domnul deputat Claudiu Năsui a luat cuvântul, în calitate de inițiator al 
prezentului proiect de Lege, explicând contextul actual și necesitatea  implementării 
acestuia. 
 
 Doamna Zenovia Drăgănescu a prezentat punctul de vedere al Ministerului de 
Finanțe, precizând, printre altele, că proiectul de Lege nu specifică sursa compensării 
impactului bugetar negativ, survenit ca urmare a aplicării acestuia. În consecință, 
Ministerul de Finanțe nu susține acest proiect de 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 Deputaților  un raport 
de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu amendamente admise și corelare de tehnică legislativă. 
 
 
 
 

 
 
 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 
Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                                                


