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PROCES VERBAL 

 al lucrărilor comisiei din perioada 3 – 5 septembrie 2019 

 

La lucrările comisiei din ziua de 3 septembrie 2019 sunt prezenți 

18 deputați, iar în zilele de 4 și 5 septembrie sunt prezenți 16 deputați din 

totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor 

măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 

Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

(PLx.300/2019). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor 

facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 

modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice (PLx.302/2019). 

3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 

Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană 

de Investiţii - Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără 

acord a Regatului Unit din Uniune : abordarea coordonată a Uniunii –  

– COM (2019) 195. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-
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bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx.300/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

fiscal-bugetare, în scopul creării cadrului legal pentru accesarea unor 

împrumuturi necesare finanţării cheltuielilor serviciului de alimentare cu 

energie termică a populaţiei, de către autorităţile publice locale. De 

asemenea, este vizată creşterea ritmului de restituire a taxelor auto, prin 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2017. Este 

propusă şi abrogarea alin.(5) al art.122 din Legea nr.227/2015, referitoare 

la depunerea declaraţiei unice pe venit doar în format electronic, precum 

şi completarea art.34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018, 

în vederea acoperirii sumelor aferente plăţii influenţelor financiare 

determinate de creşterile salariale ale personalului încadrat în unităţile 

sanitare publice . 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 26 iunie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi 

fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea 

Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice  (PLx.302/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unor facilităţi 

fiscale, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul fiscal şi cel al salarizării personalului din fonduri publice. Prin 

proiect se urmăreşte instituirea unei derogări de la prevederile art.V 

alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.89/2018, potrivit cărora 

termenul de plată a sumelor stabilite prin deciziile de impunere anuală 

pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale de 

sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, este 

data de 30 iunie 2019, prin reglementarea unor termene distincte de plată, 

în funcţie de data comunicării deciziei de impunere. De asemenea, se 

propune anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a 

obligaţiilor fiscale accesorii acestora, în cazul persoanelor fizice care sunt 

obligate la plata unei contribuţii de asigurări sociale de sănătate calculată 

la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară pentru care veniturile 

realizate de aceştia se situează sub acest nivel. Totodată, se propune 

reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea alimentelor de 
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înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiţionale, 

autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 26 iunie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi 

Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - 

Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului 

Unit din Uniune : abordarea coordonată a Uniunii –  COM (2019)195. 

La data de 10 aprilie 2019, Comisia Europeană a prezentat 

comunicarea COM(2019)195, cu două zile înainte de termenul limită 

prevăzut, în condiţiile în care se menţinea o probabilitate ridicată ca UK 

să se retragă din UE fără un acord. Astfel, scopul principal al prezentei 

comunicări este acela de a face un bilanţ al pregătirilor intense pentru un 

astfel de scenariu la nivelul UE, desfăşurate începând cu 2017. 

Comunicarea prezintă pe scurt principalele măsuri de contingenţă 

adoptate în domeniile cele mai importante (drepturile cetăţenilor –

securitate socială, drepturile de şedere şi de călătorie), transporturile 

(conectivitatea şi securitatea de bază), cooperarea poliţienească şi 

judiciară, gestionarea noilor frontiere externe ale Uniunii cu Regatul Unit, 

pescuitul, bugetul Uniunii) şi impactul preconizat al acestora. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui proiect de opinie favorabil, care va fi transmis 

Comisiei pentru afaceri europene, potrivit procedurii parlamentare. 

 

În ziua de 5 septembrie 2019, Comisia pentru sănătate şi familie  

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra proiectelor 

aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


