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Parlamentul  României 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
 
 
 

București, 15 iunie 2020       
Nr. 4c-2/612 

 
PROCES VERBAL  

 
al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

din 9 iunie 2020  
 
 

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

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
insolvenţei şi a altor acte normative (PLx 721/2018) – raport preliminar 
pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare 
publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
COVID-19 (PLx 328/2020) – raport 

3. 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  

4. Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile 
europene (PLx 354/2020) – 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, doamna  deputat  Luminița -Maria Jivan, domnul deputat Călin Vasile Andrei 
Matei, domnul deputat Matei Suciu, domnul deputat Pavel Popescu, domnul deputat 
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George Gabriel Vișan, domnul deputat Vasile  Cocoș, domul deputat Iulius  Marian 
Firczak 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. 
 

Întrucât domnul deputat Mihai Weber a fost prezent la ședința online a 
Comisiei și având în vedere că dumneal ui avea amendamente depuse pentru PLx 
109/2020, domnul Președinte Sorin Lazăr a propus mutarea acestui proiect de Lege pe 
primul punct al ordinii de zi. Propunerea a fost acceptată de către membrii Comisiei și s-
a procedat la dezbateri. 

 
1. 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 "Comp lexul Energetic Oltenia" - 
S.A.. 

 
Domnul deputat Mihai Weber a luat cuvântul, prezentând, pe scurt, despre ce 

este vorba în prezentul proiect de Lege și a explicat că, în urma discuțiilor avute cu 
membrii Guvernului și ca o consecință a angajame ntelor făcute de către aceștia , 
dumnealui a decis să își retragă amendamentele formulate anterior. 

 
 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 
suplimentar de adoptare a proiectului 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, cu amendamente admise. 
 

2. PLx 721/2018 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative  

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

necesitatea eficientizării mecanismelor de recuperare a creanțelor bugetare față de 
societățile aflate în stare de insolvență, cu respectarea șanselor de redresare a acestora; 
adoptarea unor măsuri menite să evite afectarea mediului concurențial prin folosirea 
procedurilor insolvenț ei în mod abuziv de către unii debitori care utilizează 
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mecanismele reglementate de legea insolvenței cu scopul de a se sustrage de la plata 
sumelor datorate bugetului general consolidat; luarea unor măsuri urgente pentru 
crearea permiselor legislative și administrative, care să conducă la redresarea acestora și 
menținerea în circuitul economic; adoptarea măsurilor urgente care să permită 
conversia, reducerea sau cesiunea creanțelor bugetare, în anumite condiții, pentru a 
evita intrarea iminentă în faliment a multor societăți cu potențial de viabilizare și cu 
consecințe grave în plan economic și social. 

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

domnul Cătălin Andrei Dascăl, Președinte al Uniunii Naționale a Practicienilor  în 
Insolvență, domnul Adrian Dumitrescu Pasecinic și doamna Gabriela Alexe din cadrul 
Direcției Juridice a Băncii Naționale a României, domnul Adrian Băilă Expert Superior 
la Ministerul Finanțelor Publice, doamna Honoria Olaru din partea Ministerului Justiției 
și doamna Cristina Zgonea din partea Autorită ții de Supraveghere Financiară. 

 
Atât doamna Honoria Olaru, cât și doamna Cristina Zgonea și domnul Cătălin 

Dascăl, au precizat că instituțiile pe care le reprezintă susțin prezentul  proiect de Lege, 
dar cu observații punctuale, ce urmează a fi prezentate pe parcursul dezbaterii pe 
articole. 

 
Ulterior, atât domnul Adrian Dumitrescu Pasecinic, cât și domnul  Adrian Băilă, 

și-au explimat susținerea, în numele instituțiilor pe care le reprezintă, pentru acest 
proiect de Lege. 

 
S-a procedat la dezbatere și vot pe articole, pentru fiecare amendament domnul 

Președinte Sorin Lazăr solicitând punctele de vedere ale invitaților , astfel încât 
amendamentele modificate ca urmare a intervenției acestora,  să poată fi susț inute de 
către toate instituțiile. Acest proiect de lege nu a fost discutat în integralitatea sa și nu a 
fost supus la vot, fiind amânat pentru o ședință ulterioară.  

 
 La solicitarea domnului Președinte Sorin Lazăr, ca urmare a consensului 
majorității grupurilor parlamentare, s-a trecut la dezbaterea PLx 354/2020, iar proiectul 
de Lege PLx 328/2020 a fost amânat pentru o ședință ulterioară. 
 

3. PLx 354/2020 – Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul 
fondurilor nerambursabile europene  

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

stabilirea unor măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene, având drept 
scop asigurarea cadrului general de implementare a proiectelor cu finanţare din fonduri 
europene atât pentru perioada de programare 2014-2020, cât şi pentru perioada de 
programare 2021-2027. 
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In urma examinării proiectului de Lege, deputații au hotarât cu majoritate de 

voturi, în sedința din data de 9 iunie 2020, să propună plenului Camerei Deputaților un 
raport de adoptare,  cu amendamente admise.  
 

În data de 10 iunie 2020, Camera Deputaţilor a hotărât retrimiterea 
proiectului de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile 
europene, în vederea examinării şi depunerii unui nou raport, conform înţelegerii 
Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. Deputații  au adoptat, cu majoritate de 
voturi, un raport suplimentar pentru proiectul de Lege privind unele măsuri în 
domeniul fondurilor nerambursabile europene, cu amendamente admise.  
 

 
  

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 
Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                    

Consilier, Simina Alexandra Mocanu                                                


