Parlamentul României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

București, 9 iulie 2020
Nr. 4c-2/733

PROCES VERBAL
al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci
din 8 iulie 2020
Ședința online a comisiei, a avut urmatoarea ordine de zi:
1. 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
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.86/2020 privind modificarea şi completarea 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-1 (PLx 406/2020) – raport
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi
a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative
şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare (PLx 379/2020) –
raport preliminar pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială
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4. Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017
privind slalarizarea personalului din fonduri publice (PLx 371/2020) – aviz
pentru Comisia pentru muncă şi protecţie socială
5. Proiect de Lege privind unele măsuri administrative şi fiscale (PLx 392/2020)
– aviz pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
La ședința online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și -au înregistrat
prezența toți membrii acesteia (27 deputați) prin aplicația Cisco Webex. S-a stabilit ca
votul să se facă în scris, prin aplicația Whatsapp, pentru o mai mare acuratețe. Astfel, sa supus votului online ordinea de zi și aceasta a fost adoptată cu majoritate de voturi,
trecându-se la dezbateri.
La dezbaterea primelor două proiecte de Lege de pe ordinea de zi a ședinței, au
participat, în calitate de invita
ți,
domnul Nini Săpunaru Secretar de Stat al
Departamentului pentru Relația cu Parlamentul din cadrul Secretariatului de Stat al
Guvernului și domnul senator Lucian Romașcanu.
1. PLx 328/2020 – 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
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect reglementare crearea
cadrului legal privind difuzarea contra cost de către Guvern, prin intermediul serviciilor
de programe de televiziune şi radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicaţiilor
periodice, al furnizorilor de servicii media on-line şi furnizorilor de publicitate, campanii
de informare publică privind măsurile de prevenire şi limitare a răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi campanii de informare publică privind modul
de reluare a activităţilor economice şi sociale.
Domnul Președinte Sorin Lazăr a subliniat că, după părerea dumnealui, un astfel
de proiect de Lege ar fi trebuit sa fie
țiativa
ini Parlamentului României (a tuturor
partidelor) și nu a Guvernului, întrucât, în contextul actual, era de evitat ca presa să fie
pusă în postura de a fi părtinitoare unui singur partid.
Domnul senator Lucian Romașcanu a luat cuvântul, făcând o prezentare generală
asupra amendamentelor formulate de către grupul parlamentar al PSD. Dumnealui
consideră că multe dintre nemulțumirile presei din România nu își găsesc rezolvarea prin
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prezentul proiect de Lege. Astfel, PSD dore
ște să introducă o serie de amendamente,
care să ajute presa din România în această perioadă de pandemie.
Domnul deputat Claudiu Năsui consideră că acest proiect de Lege nu era oportun
în această perioadă, într-un an electoral, în care această hiper-finanțare nu ar fi trebuit să
fie o prioritate, suma fiind, în opinia dumnealui, una exagerat de mare.
S-a procedat la dezbatere pe articole, domnul senator Lucian Romașcanu
explicând și susținând amendamentele formulate de grupul parlamentar al PSD, în timp
ce domnul Nini Săpunaru a procedat la expunerea punctului de vedere al Guvernului în
raport cu amendamentele discutate. Astfel, s-a ajuns la un consens asupra acestora și au
fost supuse, pe rând, la vot.
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 de
adoptare a proiectului 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, cu
amendamente admise și respinse.
2. PLx 406/2020 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.86/2020 privind modificarea şi completarea 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-1
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2020, referitoare la prelungirea
termenului pentru încheierea contractelor de prestări servicii. Autoritatea pentru
Digitalizarea pentru României întocmeşte un raport zilnic privind solicitanţii care au
transmis o cerere de participare validă, raport ce se transmite la Secretariatul General al
Guvernului care procedează la încheierea contractelor de prestări servicii.
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
de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.86/2020 privind modificarea şi completarea 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-1, cu
un amendament admis.
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3. PLx 379/2020 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare
Prezentul proiect de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare
plata unor drepturi salariale datorate atât personalului, cât şi pensionarilor Ministerului
Afacerilor Interne. Sunt reglementate atât modalităţile de recalculare a salariilor de
funcţie pentru poliţiştii din structurile Ministerului Afacerilor Interne, cât şi termenele de
plată a diferenţelor rezultateși, de asemenea, adoptarea unor măsuri privind acordarea
concediului paternal plătit poliţiştilor sau militarilor care nu au beneficiat de acest drept
în perioada 1 ianuarie 2020-4 aprilie 2020.
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
de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare, cu amendamente admise.
4. PLx 371/2020 – Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din
Legea-cadru nr.153/2017 privind slalarizarea personalului din fonduri publice
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare
acordarea unor sporuri specifice pentru personalul din cadrul Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor subordonate, care nu
a avut în plată sporuriîn luna decembrie 2019, respectiv pentru personalul nou-încadrat.
Supus la vot, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu majoritate de
voturi, întocmirea unui aviz favorabil pentru aceast proiect de Lege.
5. PLx 392/2020 – Proiect de Lege privind unele măsuri administrative şi
fiscale
Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare
declararea nulităţii proceselor-verbale de contravenţie prevăzute de art.28 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de
urgenţă (cu excepţia celor prin care s-au aplicat sancţiuni pentru încălcarea măsurilor de
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izolare la domiciliu şi carantină, respectiv, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice),
restituirea amenzilor deja achitate și eliminarea obligaţiei achitării amenzilor aplicate și
neachitate.
Domnul Președinte Sorin Lazăr a propus amânarea prezentului proiect de
Lege, iar supus la vot s-a hotărât discutarea acestuia într-o ședință ulterioară.

PREȘEDINTE,
Sorin LAZĂR

Şef serviciu, Giorgiana Ene
Consilier, Simina Alexandra Mocanu
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