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Comisia pentru buget, finanpe, activitate bancara piapa de capital

Nr. XXII/366/28.06.2021

RAPORT
la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen(a a Guvernului 

nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevazute la artll pct.9 si art.IIl 
din Legea nr.295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedura flscala, precum si aprobarea unor masuri flscal-

bugetare

L233/2021

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §1 completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i 
piat;a de capital, prin adresa L233/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea 
termenelor prevazute la art.IIpct.9 si art.111 din Legea nr.295/2020 pentru modificarea 
si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura flscala, precum si 
aprobarea unor masuri fiscal-bugetare, inij:iat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenelor prevazute 
la art.II pct.9 si art.111 din Legea nr.295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedura fiscal!, precum si aprobarea unor masuri fiscal- 
bugetare, pana la data de 1 octombrie 2021. Activitatea de solutionare a contestatiilor 
formulate impotriva titlurilor de creanta, precum si a altor acte administrativ-fiscale emise 
de organul central fiscal este desfasurata prin structuri organizate atat la nivelul aparatul 
propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscal!, cat si la nivelul directiilor generale 
regionale ale finantelor publice si Directiei Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili, fapt pentru care preluarea activit!tii de solutionare a contestatiilor nu se 
poate realiza m absenta aprob!rii modific!rilor si complet!rilor actelor normative de 
organizare functionare a Ministerului Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare 
Fiscal!.

Potrivit expunerii de motive, actul vizeaz! evitarea aparitiei unor disfunctionalit!ti 
in activitatea de solutionare a contestatiilor formulate impotriva titlurilor de creante, avand 
in vedere absenta modific!rilor organizatorice la nivelul institutiilor implicate, care ar putea



genera blocaje ale activitatii de solutionare a acestor contestatii si ar prejudicia drepturile 
contribuabililor prin imposibilitatea exercitarii dreptului la aparare.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta de urgenta. 
Consiliul economic si Social a avizat favorabil prezentul proiect de act normativ.

In sedinta din data de 28.06.2021, membrii comisiei au analizat proiectul de lege si 
avizele primite si au hotarat, cu unanimitatea voturilor senatorilor prezen^i, sa adopte un 
raport de admitere, fara amendamente.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i piafa de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere §i proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul 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 din Constitufia Romaniei §i ale art. 92 din Regulamentul 
Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, SenatuI este prima Camera 
sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Claudiu-Marinel MURESAN Senator lonel-Danut CRISTESCU


