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Parlamentul  României 

 
 

 

 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 

 

 

 

București, 28 octombrie 2020       

Nr. 4c-2/ 1085 

 

 

PROCES VERBAL  

 

al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 13 octombrie 2020  

 

 

 

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

 

 

1. Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activităţii şi 

reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism (PLx 523/2020) – 

raport preliminar pentru Comisia pentru industrii și servicii 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară (PLx 619/2020) – raport 

3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru 

protejarea intereselor naţionale în activitatea economică (PLx 624/2020) – 

raport 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(PLx 625/2020) – raport   

 

La ședința online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, desfășurată prin 

aplicația Cisco Webex, și-au înregistrat prezența prin aplicația Whatsapp, 26 de 
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deputați din totalul de 27 de membrii. S-a stabilit ca votul să se facă în scris, tot 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. 

 

1. PLx 523/2020 – Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru 

stimularea activităţii şi reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism 

 

 Conform expunerii de motive, prin inițiativa legislativă „se propune un pachet 

complex de măsuri care are ca obiective: (i) reducerea costurilor societăților comerciale 

prin amânarea plății unor taxe şi impozite, (ii) stimularea cererii turistice prin susținerea 

directă şi indirectă a costurilor populației destinate acestui scop; (iii) stimularea 

investițiilor”. 

 

 Proiectul de lege a fost supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru industrii și servicii un 

raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri 

pentru stimularea activităţii şi reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism, cu 

amendamente admise. 

 

2. PLx 619/2020 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 

 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

introducerea unei prevederi care să asigure protecţia persoanelor care au atribuţii în 

supravegherea şi controlul entităţilor reglementate, de eventuale hărțuiri în justiție. 

Totodată, vizează protejarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute de către angajații 

A.S.F., în exercitarea atribuţiilor,clarificarea unor noţiuni/terminologii în domeniu și 

restructurarea capitolului care vizează sancţiunile pentru o mai clară reglementare a 

acţiunilor de control şi supraveghere exercitate de autoritate. În același timp, se dorește 

crearea cadrului legal pentru efectuarea unui control atunci când acesta se impune, 

stabilirea unui regim sancţionator pentru entităţile care nu respectă măsurile impuse de 

autorităţi și abrogarea unor prevederi care nu mai corespund realității, nevoilor și 

dinamicii actuale a pieței. 

 

Domnul Deputat Claudiu Năsui a luat cuvântul, pentru a-și exprima punctul de 

vedere referitor la prezenta propunere legislativă. Domnia sa este de părere că, prin 

aceasta, va fi îngreunat procesul de urmărire penală asupra membrilor Consiliului de 

Administrație al ASF. Totodată, domnul Deputat Năsui nu este de acord cu facilitățile 

suplimentare ce ar urma să fie oferite angajaților ASF, facilități de tipul diurnelor, 
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scutirii de la plata chiriilor și decontărilor cheltuielilor cu transportul, în contextul în 

care aceștia au deja unele dintre cele mai mari salarii din sistemul bugetar românesc. 

 

S-a procedat la dezbatere și vot pe amendamente și ulterior propunerea 

legislativă a fost supusă la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, un raport de 

adoptare a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu amendamente admise și respinse. 

 

3. PLx 624/2020 – Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind 

unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică 

 

Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

modificarea și completarea Legii nr.173/2020, în vederea înlocuirii sintagmei 

„participațiile statului” cu expresia de „acțiunile deținute de stat” în cuprinsul art. l și 

art.2 alin.(1), avându-se în vedere dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr.589 din 

14 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.710 din 7 august 

2020. 

 

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

doamna Daniela Nicolescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei 

și Mediului de Afaceri. 

 

Doamna Nicolescu a luat cuvântul, exprimând poziția Ministerului Economiei, 

care susține respingerea prezentului 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 Deputaţilor, un raport 

de adoptare a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri 

pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, în forma adoptată de 

Senat. 

 

4.  PLx 625/2020 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

 

 Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

modificarea Codului fiscal în vederea eliminării neclarităților privind interpretarea 

stabilirii scutirilor pentru clădirile și terenurile utilizate pentru prestarea de servicii 
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turistice. Modificările aduse vin în sprijinul celor care, din cauza caracterului activității, 

încasează venituri doar pe parcursul unei perioade limitate de timp. 

 

 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 modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, în forma adoptată de Senat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

George -  Gabriel VIȘAN 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 
 Giorgiana Ene     

                                                                
Consilier,  

Simina Alexandra Mocanu                                                


