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Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

PROCES VERBAL
al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci
din 20 iulie 2020

Ședința online a comisiei, a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri
privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii
COVID-19 (Plx283/2020) – Raport
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de
protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx307/2020) Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție socială.
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri
suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2 (PLx325/2020) – Aviz pentru Comisia pentru
muncă și protecție socială.
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La ședința online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci realizată prin
aplicația Cisco Webex și-au înregistrat prezența, prin aplicația Whatsapp, 26 de
deputați. S-a stabilit ca atât prezența, cât și 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 majoritate de voturi, trecându-se la dezbateri.
La dezbaterea primului punct de pe Ordinea de zi a ședinței a participat, în
calitate de invitat, domnul Ionuț Micu – director general în cadrul Ministerului
Fondurilor Europene.
1. Plx283/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și
pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în
contextul răspândirii COVID-19 – Raport
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri de
susținere a beneficiarilor de fonduri europene în sensul asigurării unui flux
suplimentar de numerar, necesar constituirii de stocuri de materii prime și
echipamente aferente angajamentelor legale în curs de implementare.
De asemenea, se au în vedere și măsuri privind flexibilizarea termenelor
procedurale pentru diminuarea riscului de reziliere a contractelor finanțate, ca urmare
a accesului limitat al beneficiarilor la resursele umane necesare pregătirii
documentelor aferente prefinanțărilor/cererilor de plată/cererilor de rambursare.
În urma dezbaterii proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrările online, au hotărât cu majoritate de voturi, sã propună plenului
Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea
art.293 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 20142020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri
europene în contextul răspândirii COVID-19, în forma adoptată de Senat.
2. PLx307/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție
socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2 - Aviz pentru Comisia pentru muncă și protecție
socială.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de
protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, constând în eficientizarea proceselor privind
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acordarea ajutorului de deces, respectiv a pensiilor de urmaș stabilite, solicitarea
dispozitivelor medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice,
funcționale sau fizice, precum și acordarea despăgubirii în caz de deces persoanelor
fizice sau juridice îndreptățite, mai exact corespondenta documentelor si solicitarilor
prin posta sau mijloace electronice.
La acest proiect de Lege domnul deputat Năsui Claudiu-Iulius-Gavril a
prezentat 5 amendamente prin care a propus ca măsurile oferite prin Ordonanța de
urgență nr.55/2020 să rămână în vigoare permanent, nu doar pe perioada stării de
urgență sau la 30 de zile de la încetarea acesteia și nu doar pentru situațiile ivite în
perioada stării de urgență.
Domnul președinte Sorin Lazăr a solicitat opinia colegilor de la celelalte
partide în legătură cu aceste amendamente.
Domnul deputat Heiuş Lucian-Ovidiu a susținut aceste amendamente, și
dumnealui susține accelerarea procesului de informatizare a întregii administrații
publice a statului.
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu
majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil cu amendamente admise.
3. PLx325/2020 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – Aviz pentru Comisia pentru muncă
și protecție socială.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare continuarea acordării, pe
toată perioada stării de urgență, a concediului și a indemnizației lunare pentru
persoanele beneficiare ale concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până
la împlinirea vârstei de 7 ani. De asemenea, se urmărește reglementarea menținerii, în
perioada de izolare preventivă, la locul de muncă sau în zone special dedicate în care
nu au acces persoane din exterior pentru o perioadă de 14 zile, urmată ciclic de o
perioadă de izolare preventivă la domiciliu, a drepturilor salariale, la nivelul avut în
luna anterioară decretării stării de urgență.
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate
de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
PREŞEDINTE,
Sorin LAZĂR
Șef serviciu,
Giorgiana Ene
Consilier parlamentar,
Alexandra Nistor
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