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Parlamentul  României 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
 
 
 

București, 30 iulie 2020       
Nr. 4c-2/771 

 
PROCES VERBAL  

 
al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 27 iulie 2020  
 
 

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

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării 
proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007- 2013, 
finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 
2014-2020 (PLx 326/2020) – raport  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi a unui sprijin financiar 
pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin 
Programul Operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 ( POAT 2014-2020) şi 
Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020( POIM) (PLx 384/2020) 
– raport 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor 
şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV2, precum şi pentru modificarea unor 
acte normative (PLx 386/2020) – raport preliminar pentru Comisia pentru 
muncă și protecție socială 
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La ședința online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și -au înregistrat 
prezența 25 de deputați din totalul de 27 de membrii, prin aplicația Cisco Webex. 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. 

 
La dezbaterea primelor două  proiecte de Lege de pe ordinea de zi a ședinței, a  

participat, în calitate de invitat, domnul Adrian Mariciuc, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene. 

 
1. PLx 326/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea 
implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 
2007- 2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 
programare 2014-2020 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

adoptarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene având drept scop asigurarea 
surselor de finanțare pentru implementarea proiectelor de in frastructură fazate din 
perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2014-2020. 

 
Domnul Președinte Sorin Lazăr a luat cuvântul, aducând în atenție introducerea 

la acest proiect de Lege a unui amendament, asumat de către liderii grupurilor 
parlamentare ale PSD și PNL.  

 
Domnul Adrian Mariciuc a luat cuvântul, pentru a prezenta punctul de vedere al 

Guvernului asupra acestui proiect de Lege. Dumnealui a solicitat amânarea dezbaterilor, 
însă domnul Președinte Sorin Lazăr nu a fost de acord cu aceasta. Astfel, domnul 
Mariciuc a procedat la prezentarea, pe scurt, a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 
60/2020.  

 
 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport  
de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de 
infrastructură fazate din perioada de programare 2007- 2013, finanţate din fondurile 
Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, cu un amendament 
admis. 
 

2. PLx 384/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi a unui 
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sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat 
finanţării prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-
2020) şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online instituie unele măsuri în domeniul 

fondurilor europene având drept scop asigurarea cadrului general de acordare a 
sprijinului financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico -economice necesare 
pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură din domenii de interes 
strategic național/regional/local și/sau a unor proiecte de infrastructură care fac parte 
din strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local, finanțabile din fonduri 
europene acordate României, în perioada de programare 2021-2021, în cadrul Politicii 
de Coeziune, precum și pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură în domenii 
strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027. 

 
Domnul Președinte Sorin Lazăr a luat cuvântul, semnalând existența unui 

amendament la acest proiect de Lege, introdus de către Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport. 

 
Domnul Adrian Mariciuc a luat cuvântul, solicitânt adoptarea prezentului proiect 

de Lege în forma inițială, cea înaintată de către Guvern prin Ordonanţa de urgenţă 
nr.88/2020, precizând totodată faptul că Ministerul Fondurilor Europene nu susține nici 
amendamentul pus în dezbatere la acest moment și nici pe cele formulate și adoptate de 
către Senat. 

 
Domnul deputat Claudiu Năsui a luat cuvântul, solicitând reprezentantului 

Guvernului să prezinte și să explice succint textul Ordonanței.  Astfel, domnul Adrian 
Mariciuc a procedat la expunerea acestuia. 

 
Domnul deputat Bogdan Huțucă a luat cuvântul, întrebându -l pe domnul 

Secretar de Stat Mariciuc, care ar fi consecința adoptării amendamentelor asupra 
Programelor Operaționale  ce fac obiectul prezentei Ordonanțe . Ca urmare, domnul 
Adrian Mariciuc a explicat implicațiile amendamentelor adoptate de către Senat. 

 
 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  
de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi a unui sprijin financiar pentru 
pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul Operaţional 
Asistenţă Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul Operaţional 
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Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), cu amendamentul Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, admis. 
 

3. PLx 386/2020 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin 
destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV2, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor, în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2. 

 
La dezbaterea prezentului Proiect de Lege a participat, în calitate de invitat, 

domnul Tudor Polak, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale. 

 
Domnul Președinte Sorin Lazăr a prezentat  proiectul de Lege și a precizat că 

acesta a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței , la solicitarea Biroului Permanent 
Reunit. De asemenea, a precizat faptul că a fost depus și un amendament, agreat de 
către liderii grupurilor parlamentare ale PSD și PNL, amendament pe care dumnealui l-
a și expus. 

 
Domnul Secretar de Stat Tudor Polak a luat cuvântul, prezentând textul 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2020 și poziția ministerului în raport cu 
amendamentul pus în dezbatere, care, dupa parerea dumnealui, nu intră în sfera de 
competență a Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
Domnul deputat Claudiu Năsui a luat cuvântul, adresându-i domnului Tudor 

Polak o întrebare referitoare la posibilitatea extinderii acestei măsuri (susținerea de 
către UE a 41,5% din salariu, în limita unui salariu mediu) și pentru alte categorii de 
salariați. 

 
Domnul Secretar de Stat Tudor Polak a precizat că această Ordonanță a fost 

menită să ii ajute doar pe cei care au fost afectați în perioada stării de urgență și a stării 
de alertă, având contractele de muncă suspendate. Pe viitor Guvernul își propune să 
vină în sprijnul tuturor categoriilor de angajați și angajatori.   

 
 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să trimită  Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, 
un raport preliminat de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin 
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destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative, cu un amendament admis. 
 
 

În data de 27 iulie 2020, Camera Deputaţilor a hotărât, conform înțelegerii 
Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, retrimiterea la comisie a proiectului de 
Lege privind adoptarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene având drept scop 
asigurarea surselor de finanțare pentru implementarea proiectelor de infrastructură fazate 
din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene 
aferente perioadei de programare 2014-2020 (PLx 326/2020).  

 
În urma reexaminării proiectului de lege, deputații prezenți la lucrările online, 

au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, un raport 
suplimentar de adoptare a proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării 
proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din 
fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, cu 
amendamente admise. 

 
  

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 
Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                                                


