Parlamentul României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

București, 09 iulie 2020
Nr. 4c-2/734

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din ziua de 08 iulie 2020
Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților a dezbătut pe fond,
în ședință online din data de 08 iulie 2020, următoarele proiecte de lege:
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 (Plx328/2020)
- Raport
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații, au
hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 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 şi amendamente respinse.
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal (PLx646/2019) - Raport
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații, au
hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 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-19, cu un
amendament admis.
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã 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 (PLx379/2020) - Raport preliminar pentru Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială
În urma dezbaterii proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenţi
online, au hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de
urgenţã 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 un
amendament admis.
4. Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017
privind slalarizarea personalului din fonduri publice (PLx371/2020) - Aviz pentru
Comisia pentru munca şi protecţie socială
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrările online au hotărât, cu
majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.
5. Proiect de Lege privind unele măsuri administrative şi fiscale (PLx392/2020) Aviz pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
AMÂNAT

Comisia pentru buget, finanțe și bănci are următoarea componență:
Nr.
Crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NUMELE ȘI PRENUMELE
Lazăr Sorin - preşedinte
Huțucă Bogdan-Iulian - vicepreşedinte
Iancu Marius-Ionel - vicepreşedinte
Nosa Iuliu - vicepreședinte
Pirtea Marilen-Gabriel - secretar
Pop Andrei - secretar
Ampleev Andrian
Bran Ioana

GRUPUL PARLAMENTAR
PSD
PNL
PSD
PSD
PNL
PSD
Minoritățile Naționale
PSD
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Budăi Marius-Constantin
Chichirău Cosette-Paula
Cocoș Vasile
Erdei-Dolóczki István
Firczak Iulius Marian
Heiuș Lucian-Ovidiu
Jivan Luminița-Maria
Matei Călin-Vasile-Andrei
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril
Neagu Nicolae
Nicoară Romeo Florin
Pau Radu Adrian
Popescu Pavel
Radu Anișoara
Sighiartău Robert-Ionatan
Suciu Matei
Todoran Adrian-Mihăiță
Vişan George-Gabriel
Vosganian Varujan

PSD
USR
PSD
UDMR
Minoritățile Naționale
PNL
PSD
PSD
USR
PNL
PNL
PRO EUROPA
PNL
PSD
PNL
PSD
PMP
PSD
PSD

La ședința online din data de 08.07.2020 a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci
și-au înregistrat prezența 27 deputați, din 27 de membrii.
PREŞEDINTE,
Sorin LAZĂR

Consilier parlamentar,
Iulia Cazan
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