
Page 1 of 2 
 

 
Parlamentul  României 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
 
 
 

București, 4 august 2020       
Nr. 4c-2/774 

 
PROCES VERBAL  

 
al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 3 august 2020  
 
 

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

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2 (PLx 307/2020) – aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție 
socială 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru (PLx 26/2020) – aviz pentru Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

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

prezența 23 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. 
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1. PLx 307/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie 
socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

 
 Supus la vot, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil pentru aceast proiect de Lege, cu amendamente 
admise. 
 

2. PLx 26/2020 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 şi modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.80/2013, în sensul stabilirii măsurilor necesare aplicării 
Regulamentului (UE) nr.655/2014. 

 
 Supus la vot, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil pentru aceast proiect de Lege. 
 
  

 

 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 
Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                                                


