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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i piaja de capital

Nr. XXII/340/15.06.2021

AVIZ

la

propunerea legislativd privind unele masuri administrative si fiscale din

starea de urgentd

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i piaja de capital, prin adresa 

|L217/2021, a fost sesizata, in vederea mtocmirii avizului, cu propunerea legislativd 

privind unele masuri administrative p fiscale din starea de urgentd, initiata de lovanovici- 

§o§oaca Diana - senator neafiliat.

In ^edinja din data de 15.06.2021, membrii comisiei au analizat propunerea 

legislativa §i au hotarat cu majoritate de voturi sa adopte un aviz negativ cu 

amendamente respinse.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Claudiu-Marinel MURESAN Senator lonel-Qdnut CRISTESCU

Doamnei senator SCAnTEI Laura-Iuliana 

Pre^edintele Comisiei juridice, de numiri, disciplind, imunitdpi validari

Redactat: Roxana Dabuleanu/Avizat: Cons, coord. Mihaela Spiridon



Anexa la avizul nr. XXII/340/15.06.2021

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra propunerii legislative privind unele masuri administrative si fiscale din

starea de urgenta

L217/2021>

Nr. Amendamente respinse MotivatieTextul propunerii legislativecrt.
Lege privind stabilirea unor masuri referitoare 
la aplicarea si executarea sanctiunilor 
contraventionale pentru anumite fapte 
savarsite m timpul starii de urgenta institute 
prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 
195/2020 si prelungita prin Decretul 
Presedintelui Romaniei nr. 240/2020

avizului 
Legislativ, 

pentru redarea exacta a 
obiectului 
reglementare 
propunerii legislative.

Conform
Consiliului

Lege privind unele masuri administrative si 
fiscale din starea de urgenta

1.

de
al

Amendament respins de 
Comisia pentru buget, 
flnanpe, activitate bancard 
pi piapd de capital cu 
majoritate de voturi.

Autor: Senator Diana lovanovici - Sosoacd

Art.l - (1) Sanctiunile contraventionale pentru 
faptele prevazute la 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, savarsite pe durata 
starii de urgenta institute prin Decretul 
Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind 
instituirea starii de urgenta pe teritoriul 
Romaniei si prelungita prin Decretul

avizului 
Consiliului Legislativ, 
pentru 
concordantei mtre textul 
de lege propus si intentia 
de reglementare, asa cum 
este cuprinsa m 
Expunerea de motive.

ConformArt.1 - (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.

2.

asigurarea



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

Amendament respins de 
Comisia pentru buget, 
finanpe, activitate bancara 
pi piapd de capital cu 
majoritate de voturi.

Autor: Senator Diana lovanovici - Sosoacd

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

Conform
Consiliului

Art.2 - (13 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 si completarile ulterioare.

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

avizului 
Legislativ, 

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

3.

m

Amendament respins de 
Comisia pentru buget, 
finanpe, activitate bancara 
pi piapd de capital cu 
majoritate de voturi.

Autor: Senator Diana lovanovici - Sopoacd

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. (1). care nu au achitat amenda pana la 
data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu mai

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

Aceeasi motivatie4.



au obligatia achitarii acesteia. Amendament respins de 
Comisia pentru buget, 
finanpe, activitate bancara 
pi piapd de capital cu 
majoritate de voturi.

Autor: Senator Diana lovanovici - Sosoacd


