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Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din zilele de 26 - 30 octombrie 2020

În data de 26 octombrie 2020 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a
Camerei Deputaților a dezbătut pe fond, în ședința online, următoarele proiecte de
lege:
1. Proiect de Lege privind măsuri economice şi fiscal-bugetare
(Plx517/2020)
Amânat
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal şi a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice,
precum şi produsele stupului (PLx540/2020)
În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrări au
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport
de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale
şi aromatice, precum şi produsele stupului, cu amendamente admise.
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile
necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului
şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2
(PLx581/2020)
Amânat
4. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea
şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură
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fiscală, precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind
autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare (466/2020)
Amânat
5. 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 (PLx379/2020)
Amânat
La ședința online din data de 26.10.2020 a Comisiei pentru buget, finanțe și
bănci și-au înregistrat prezența 24 deputați, din totalul de 26 membrii, prin aplicația
WhatsApp, iar domnul președinte Vişan George - Gabriel, domnul secretar Pop
Andrei, domnul deputat Ampleev Adrian, doamna deputat Bran-Voinea Ioana,
domnul deputat Budăi Marius – Constantin, domnul deputat Cocoş Vasile, domnul
deputat Firczak Iulius Marian, domnul deputat Neagu Nicolae, domnul deputat Pau
Radu – Adrian, domnul deputat Popescu Pavel, doamna deputat Radu Anişoara și
domnul deputat Suciu Matei au fost prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților.
Domnul deputat Tîlvăr Angel a fost înlocuit de domnul deputat Vrăjitoru Sorinel Marian. Domnul deputat Sighiartău Robert-Ionatan şi domnul deputat Vosganian
Varujan au fost absenţi.
În data de 27 octombrie 2020 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a
Camerei Deputaților a dezbătut pe fond, în ședința online, următoarele proiecte de
lege:
1. Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu
aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea şi anumitor activităţi
economice autorizate (PLx641/2019)
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
celor trei Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind unele
măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate
pe acestea şi anumitor activități economice autorizate, cu amendamente admise şi
respinse.
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare (PLx148/2020)
În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți, au hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru industrii și
servicii, un raport preliminar înlocuitor de adoptare a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri
economice şi fiscal-bugetare, cu amendamente admise.
La ședința online din data de 27.10.2020 a Comisiei pentru buget, finanțe și
bănci și-au înregistrat prezența 25 deputați, din totalul de 26 membrii, prin aplicația
WhatsApp, iar domnul președinte Vişan George - Gabriel, domnul secretar Pirtea
Marilen-Gabriel, domnul secretar Pop Andrei, domnul deputat Ampleev Adrian,
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doamna deputat Bran-Voinea Ioana, domnul deputat Budăi Marius – Constantin,
domnul deputat Cocoş Vasile, domnul deputat Firczak Iulius Marian, domnul deputat
Neagu Nicolae, domnul deputat Pau Radu – Adrian, domnul deputat Popescu Pavel,
doamna deputat Radu Anişoara și domnul deputat Suciu Matei au fost prezenți fizic
la sediul Camerei Deputaților. Domnul deputat Tîlvăr Angel a fost înlocuit de domnul
deputat Vrăjitoru Sorinel - Marian. Domnul deputat Vosganian Varujan a fost absent.
Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci în zilele de 28, 29 şi 30
octombrie 2020 au avut studiu individual asupra inițiativelor legislative cu care
comisia este sesizată în fond.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
22.
21.
22.
23.

NUMELE ȘI PRENUMELE

GRUPUL PARLAMENTAR

Vişan George-Gabriel - preşedinte
Huțucă Bogdan-Iulian - vicepreşedinte

PSD
PNL
PSD
PSD
PNL
PSD
Minoritățile Naționale
PSD
PSD
USR
PSD
UDMR
Minoritățile Naționale
PNL
PSD
USR
PNL
PNL
PRO ROMÂNIA
PNL
PSD
PNL
PSD

Iancu Marius-Ionel - vicepreşedinte
Nosa Iuliu - vicepreședinte
Pirtea Marilen-Gabriel - secretar
Pop Andrei - secretar
Ampleev Andrian
Bran Voinea Ioana
Budăi Marius-Constantin
Chichirău Cosette-Paula
Cocoș Vasile
Erdei-Dolóczki István
Firczak Iulius Marian
Heiuș Lucian-Ovidiu
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
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24. Tîlvăr Angel
25. Todoran Adrian-Mihăiță
26. Vosganian Varujan

PSD
PMP
PSD

PREŞEDINTE,
George – Gabriel VIŞAN

Consilier parlamentar,
Vasilica Popa
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