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Comisia pentru buget, finanpe, activitate bancara piapd de capital

Nr. XXII/350/22.06.2020

RAPORT
asupra

proiectului de lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgent a Guvernului 
nr.96/2020 pentru modificarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al

Romaniei

L370/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ^i 
piaja de capital, prin adresa L370/2020; a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.96/2020 pentru modificarea Legii 
nr.86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, inijiat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanfei de urgen^a a 
Guvernului nr.96/2020 pentru modificarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al 
Romaniei, in sensu! abrogarii articolelor 1, 4, 31 - 37, 39 - 56 58 - 82, 84 - 93, 95 - 99, 101 - 
268 a articolului 284 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.

Potrivit expunerii de motive, proiectul de act normativ creeaza premisele evitarii 
aplicarii Romaniei de sancfiuni ^i penalitaji de catre Comisia Europeana pentru 
neconformitatea articolelor din Legea 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, sanc^iuni §i 
penalita^i ce pot afecta negativ bugetul general consolidat.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonan(a de urgen^.
Comisia economica, industrii servicii si Comisia pentru afaceri europene au 

transmis avize favorabile.

in sedinta din data de 22.06.2020, desfasurata prin mijloace electronice, m conformitate 
cu prevederile art.133^ din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile 
ulterioare, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege, avizele primite §i au hotarat, cu 
unanimitate de voturi, sa adopte un raport de admitere.



Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital supune spre dezbatere 
§i adoptare, Plenului Senatuiui, raportul de admitere si proiectui de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectui de lege face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitufia Romaniei §i ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republican Senatul este prima Camera sesizata.
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Senator Romulus BulacuSenator Viorel Arca^
/] J/

/

Redactat; A. Clapan/Avizat: Coord. M. Spiridon


