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asupra

proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 
nr.19/2021 privind unele mdsuri flscale, precum si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative in domeniul fiscal

L83/2021

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i 
pia^a de capital, prin adresa L$3/202i^ a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului nr.19/2021 privind unele mdsuri 
flscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul 
fiscal, ini]:iat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare o serie de modificari ale unor acte 
normative privind impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata, reglementari flscale 
referitoare la educatia timpurie, masuri in domeniul procedurii flscale, prorogarea 
termenelor pentru depunerea notificarii privind intentia de restructurare a obliga^iilor 
bugetare si de depunere a cererii de restructurare, precum §i e§alonarea la plata, m forma 
simpliflcata, a obligatiilor bugetare datorate dupa data declararii starii de urgenta, 
administrate de organul fiscal central.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege 
Consiliul Economic si Social a transmis un aviz nefavorabil
Comisia economica, industrii §i senicii si Comisia pentru comunicapi §i tehnologia 

informapei au transmis avize favorabile.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, m conformitate cu prevederile art.63 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, domnul 
Lucian Heius - secretar de stat m cadrul Ministerului Finantelor.

In sedinfa din data de 20.04.2021, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege §i 
avizele primite si au hotarat, cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenji (8 voturi 
„pentru”), sa adopte un raport de admitere, fara amendamente.



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

In raport cu obiectul de reglementare, proiectui de lege face parte din categoria 
legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 alin. [2) din 
Constitu^ia Romaniei.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (2) din Constitujia Rorrianiei §i ale art. 92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Prefedinte, Secretar,

Senator Claudiu-Marinel MURESAN Senator lonel-Danup CRISTESCU
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