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Nr. XIX/150/30iunie 2021

RAPORT

asupra Propunerii legislative privind unele mdsuri administrative si fiscale

din starea de urgenta

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, in vigoare, 

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitaj;i ^i validari, prin adresa nr. L217/2021 din data de 

7 iunie 2021, a fost sesizata, de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i 

elaborarii raportului asupra Propunerii legislative privind unele masuri administrative si 

fiscale din starea de urgenta, avand ca initiator un senator neafiliat.

Potrivit Expunerii de motive, solutiile legislative propose au in vedere evitarea 

supraincarcarii instantelor de judecata ca urmare a constatarii, prin Decizia Curtii Constitutionale 

nr. 152/2020 a neconstitutionalitatii art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 

privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr.453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum §i a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu §i regimul starii de urgenta.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative §i a avizat favorabil cu observa^ii §i

propuneri.

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil proiectul de act normativ.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara $i piafa de capital a transmis avizul 

cu nr. 340-NEGATlV, cu amendamente respinse.



Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte ji minoritafi a transmis 

avizul cu nr. 451-NEGATIV.
Ministerul Finantelor, prin Departamentul pentru relatia cu Parlamentul, a transmis prin 

adresa nr. 60884 -11 din 15 iunie 2021, ca nu sustine adoptarea propunerii legislative.

In cadrul dezbaterilor care au avut loc in sedinta din data de 29 iunie 2021, au fost 

analizate propunerea legislative, avizele primite precum §i amendamentele depuse de initiator, 

care se regasesc ca amendamente respinse inclusiv in avizul Comisiei pentru buget, finance, 

activitate bancara §i pia^a de capital. Membrii Comisiei au luat act de existenta unei alte initiative 

legislative - Propunere legislativa privind unele masuri administrative si fiscale -L358/2020) 

care contine solutii legislative identice cu cele care fac obiectul propunerii L217/2021, care a fost 

adoptata de Senat la 16 iunie 2020, iar in prezent propunerea legislativa L358/2020 

(Plx.392/2020) se afla in dezbatere la comisiile permanente din Camera Deputatilor, Camera 

decizionala, urmand a fi supusa votului final.

Adoptarea unei solutii favorabile asupra prezentei propuneri legislative - L217/2021 ar 

face sa devina incidente prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, m vigoare, potrivit carora: "!n 

procesul de legiferare este interzisa instituirea acelorasi reglementari m mai multe articole 

sau alineate din acelasi act normativ ori in doua sau mai multe acte normative. Pentru 

sublinierea unor conexiuni legislative se utilizeaza norma de trimitere.”

In considerarea celor de mai sus, membrii Comisiei juridice au hotarat sa adopte, cu 

majoritate de voturi ale senatorilor prezenji, un raport de respingere, cu amendamente 

respinse, care sunt cuprinse in anexa parte integranta a acestuia.

Menfionam ca amendamentele cuprinse in anexa sunt de competeni;a decizionala a Camerei

Deputatilor.

In consecinta, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitaji §i validari supune spre 

dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere, cu amendamente respinse, 

$i propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 

ordinare ^i urmeaza a fi luata in dezbatere §i adoptare in conformitate cu prevederile art.76 

alin.(2) din Constitujia Romaniei, republicata.



Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i ale art.92 

alin.(7) pct.l din Regulamentul Senatului, republican in vigoare, SenatuI este prima Camera 

sesizata.

Pr^^e\Iihfe, Secretar,

Se\iatafLgura\uIi^fl^CA]^TEI Senator Laura- Mihaela FULGEANU- MOAGHER



Anexa la raportul nr. XIX/150/30.06.2021

Amendamente respinse la
Propunerea legislativa privind unele masuri administrative si fiscale din starea de urgenta-

L217/2021

Motivatie initiator/ 
Observatii

Nr. Textul propunerii legislative Amendamente respinse - 
Initiator Senator Diana lovanovici - Sosoacacrt.

Conform avizului Consiliului 
Legislativ, pentru redarea 
exacta a obiectului de 
reglementare al propunerii 
legislative

Lege privind stabilirea unor masuri referitoare la 
aplicarea §i executarea sanctiunilor 
contraventionale pentru anumite fapte savarsite 
in timpul starii de urgenta instituite prin Decretul 
Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 si 
prelungita prin Decretul Presedintelui Romaniei 
nr. 240/2020

1 Lege privind unele masuri administrative si 
fiscale din starea de urgenta

Amendament respins 
majoritate de voturi

cu

Conform avizului ConsiliuluiArt.l - (1) Faptele care au fost savarsite pe 
durata starii de urgenta, raportat la 
dispozitiile Decretului prezidential nr. 
195/2020 privind instituirea starii de 
urgenta pe teritoriul Romaniei si care au 
fost constatate prin procese-verbale de 
constatare a contraventiilor nu se mai 
sanctioneaza.

(2) Procesele-verbale emise pe durata 
starii de urgenta prevazute la alin. (1) se 
declara nule.

Art.l - (1) Sanctiunile contraventionale pentru 
faptele prevazute la art. 28 din Ordonan{:a de 
urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul 
starii de asediu si regimul starii de urgenta, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr. 453/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare, savarsite pe durata starii de urgenta 
instituite prin Decretul Presedintelui Romaniei 
nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta 
pe teritoriul Romaniei si prelungita prin Decretul 
Presedintelui Romaniei nr. 240/2020 privind 
prelungirea starii de urgenta pe teritoriul 
Romaniei, nu se mai aplica si nu se mai executa.

(2] Procesele-verbale de constatare a

2.
Legislativ, pentru asigurarea 
concordantei intre textul de lege 
propus si intentia de 
reglementare, asa cum este 
cuprinsa m Expunerea de 
motive '

Amendament respins 
majoritate de voturi

cu



contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor
pentru faptele prevazute la alin. (1] se declara 
nule.

Conform avizului Consiliului 
Legislativ, pentru asigurarea 
concordantei intre textul de lege 
propus si intentia de
reglementare, asa cum este 
cuprinsa in Expunerea de 
motive

Art.2 - (1) Amenzile contraventionale 
aplicate pe durata starii de urgenta 
prevazute la art. 1 si care au fost achitate, 
in tot sau in parte, de catre debitori, se 
restituie, la cererea acestora, potrivit 
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile 
§i completarile ulterioare.

(2) Pentru amenzile care nu au fost 
achitate, in tot sau m parte, in temeiul 
proceselor-verbale de constatare a 
contraventiilor, organele fiscale nu vor da 
m debit sumele datorate m vederea 
executarii silite.

Art.2 - (1) Amenzile contraventionale aplicate 
pentru faptele prevazute la art. 1 alin. fll ^i care 
au fost achitate, in tot sau m parte, de catre 
debitori, se restituie, la cererea acestora. potrivit 
art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

(2) Pentru amenzile care nu au fost achitate, in 
tot sau m parte, m temeiul proceselor-verbale de 
constatare a contraventiilor si de aplicare a 
sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 1
alin. fl). organele fiscale nu vor da m debit 
sumele datorate m vederea executarii silite.

3.

Amendament respins 
majoritate de voturi

cu

Art. 3 - Persoanele sanctionate cu amenda 
contraventionala prin procese-verbale de 
constatare a contraventiilor, care nu au 
achitat amenda pana la data intrarii m 
vigoare a prezentei legi, nu mai au obligatia 
achitarii acesteia.

Art. 3 - Persoanele sanctionate cu amenda 
contraventionala prin procese-verbale de 
constatare a contraventiilor si de aplicare a 
sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 1
alin. ril care nu au achitat amenda pana la data 
intrarii m vigoare a prezentei legi, nu mai au 
obligatia achitarii acesteia.

Aceeasi motivatie4.

Amendament respins 
majoritate de voturi !

cu


