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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
              București, 27 mai 2020       

             Nr. 4c-2/514 

 
 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI ONLINE 

din ziua de 26 mai 2020 

 

 

             În ziua de 26 mai 2020, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei 

Deputaților a dezbătut pe fond și a avizat, în ședință online, următoarele proiecte 

de lege: 

 

 

1. Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar 

Regional “Mihail Kogălniceanu" (Plx177/2020) – Raport comun cu Comisia 

pentru apărare ordine publică și siguranță națională 

 

 În urma dezbaterilor proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 

celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind 

aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional “Mihail 

Kogălniceanu”, cu amendamente admise. 
 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind 

aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi 

de creștere în sectorul avicol (PLx38/2020) – Retrimitere de la Plen - Raport 

comun suplimentar cu Comisia pentru agicultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice  

 

 În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două Comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților raportul comun suplimentar de adoptare a proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea 

Laurentiu
Ştampilă
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Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație şi de 

creștere în sectorul avicol cu amendamente admise. 

 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2020 privind 

aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de 

Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European 

Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum şi 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 

este parte (PLx116/2020) - Raport  

  

 În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații au 

hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre 

dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul 

Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la 

Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid 

CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale 

la care România este parte, în forma adoptată de Senat. 

 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2020 

pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare 

a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență 

(PLx257/2020) - Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

 

 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 

celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților raportul comun de adoptare a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea 

unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu amendamente 

admise. 

 

5. Proiect de Lege privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată 

pe teritoriul României (PLx246/2020) - Aviz pentru Comisia pentru industrii şi 

servicii 

 

 În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
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6. Proiect de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România (PLx209/2020) – 

Aviz pentru Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

 În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil, cu un amendament admis. 

 

 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci are următoarea componență: 

 
Nr. 

Crt. NUMELE ȘI PRENUMELE GRUPUL PARLAMENTAR 

1. 
Lazăr Sorin 

- președinte 
PSD 

2. 
Huțucă Bogdan-Iulian 

- vicepreședinte 
PNL 

3. 
Iancu Marius-Ionel 

- vicepreşedinte 
PSD 

4. 
Nosa Iuliu 

- vicepreședinte 
PSD 

5. 
Pirtea Marilen-Gabriel 

- secretar 
PNL 

6. 
Pop Andrei  

- secretar 
PSD 

7. Ampleev Andrian Minoritățile Naționale 

8. Bran Ioana PSD 

9. Budăi Marius-Constantin PSD 

10. Chichirău Cosette-Paula USR 

11. Cocoș Vasile PSD 

12. Erdei-Dolóczki István UDMR 

13. Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

14. Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

15. Jivan Luminița-Maria PSD 

16. Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

17. Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

18. Neagu Nicolae PNL 

19. Nicoară Romeo Florin PNL 

20. Pau Radu Adrian PRO EUROPA 

21. Popescu Pavel PNL 
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22. Radu Anișoara PSD 

23. Sighiartău Robert-Ionatan PNL  

24. Suciu Matei PSD 

25. Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

26. Vişan George-Gabriel PSD 

27. Vosganian Varujan Neafiliat 

  
În data de 26 mai 2020, toți membrii Comisiei și-au înregistrat prezența online, la 

ședință. 

 

Facem precizarea că domnul președinte Sorin Lazăr, domnul deputat Andrei Pop, 

doamna deputat Ioana Bran, domnul deputat George-Gabriel Vișan, domnul deputat 

Cocoș Vasile și domnul deputat Budăi Marius-Constantin, au fost prezenți fizic la sediul 

Camerei Deputaților și au participat la ședința online a Comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

        Iulia Cazan 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI ONLINE

