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Parlamentul  României 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
 
 
 

București, 21 mai 2020       
Nr. 4c-2/499 

 
PROCES VERBAL  

 
al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 19 mai 2020  
 
 

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

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici 
şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei 
de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19 (PLx 242/2020) – raport comun 
cu Comisia pentru industrii şi servicii  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de 
stat individuale de salvare (PLx 109/2020) – raport suplimentar 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de 
suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie (PLx 
640/2019) – raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice  

 
 
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 
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Bran, doamna deputat Anișoara Radu, domnul deputat Adrian Pau 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 242/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru 
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

asigurarea compatibilității  măsurilor cu cele prevăzute în Comunicarea Comisiei privind 
Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID 19. 
Instituirea schemei de ajutor de stat prin care IMM-urile au contractat credite/linii de 
credit, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului 
de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate și a dobânzilor 
aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 
euro pe întreprindere până la data de 31.12.2020. 

 
Doamna deputat Anișoara Radu a prezentat un amendament aparținând 

grupului parlamentar PSD, ce dublează plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în 
cadrul programului IMM INVEST ROMÂNIA, de la 15.000.000.000 lei la 
30.000.000.000 lei. 

 
 S-a procedat la dezbaterea pe articole a proiectul de Lege, supunându-se la vot 
amendamentele, iar în final, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare 
a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM 
INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia 
COVID-19, cu amendamente admise. 
 
 
 
 
 



Page 3 of 4 
 

2. PLx 109/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru 
acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare sub formă de împrumut, de către 
Ministerul Finanțelor Publice, la cerere, pentru Compania Naţională de Transporturi 
Aeriene Române TAROM - S.A. și pentru Societatea "Complexul Energetic Oltenia" - 
S.A.. 

 
Domnul deputat Mihai Weber a luat parte la ședința online și a solicitat 

amânarea dezbaterii proiectului de Lege cu două săptămâni, susținând că punctul de 
vedere primit din partea Guvernului României privind amendamentele dumnealui, nu 
este complet. Din acest motiv, domnia sa dorește ca la ședința în care urmează a fi 
dezbătul proiectul, să participe și domnul Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei 
și Mediului de Afaceri, care să răspundă câtorva întrebări esen țiale în această speță. 

 
La dezbaterea acestui proiect de Lege au participat, în calitate de invitați, 

domnul Cornel Bobâlcă, Consilier și domnul Niculae Havrileț , Secretar de Stat în 
Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de A faceri, dumnealui considerând 
oportună soluția amânării proiectului de Lege. 

 
 În consecință, s -a supus la vot, iar deputații prezenți la lucrările online au 
adoptat, cu unanimitate de voturi, amânarea proiectul de Lege. 
 
 

3. PLx 640/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru 
activitatea de reproducţie 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

aprobarea unei scheme multianuale de susținere a activității de reproducție sau cr eștere 
ori îngrășare a suinelor din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru perioada 2020-2022. 

 
 La dezbaterea acestui proiect de Lege a participat, în calitate de invitat, domnul 
Sorin Roșu Mare ș, Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Dumnealui a precizat că, în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice a fost făcută modificarea solicitată de dumnealui în ședința 
anterioară a Comisiei pentru Buget. 
 

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 
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de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a 
crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de 
reproducţie, cu amendamente admise. 

 
 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 
Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                                                


