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Comisia pentru buget, finanpe, activitate bancara piapa de capital
Nr. XXII/610/16.11.2021

RAPORT
asupra

propunerii legislative pentru modiflcarea $i completarea Ordonanpei de Urgenpd 

a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele mdsuri fiscal-bugetare 

^i pentru modiflcarea fl completarea unor acte normative fl prorogarea unor 

termene, publicatd in Monitorul Oflcial al Romdniei, nr.1332 din 31 decembrie
2020

11465/2021

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican 
Comisia pentru buget, finan^ie, activitate bancara §i piafa de capital, prin adresa 
[L465/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea dezbaterii ^i 
elaborarii raportului asupra propunerii legislative pentru modiflcarea pi completarea 
Ordonanpei de Urgenpd a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele mdsuri fiscal- 
bugetare pi pentru modiflcarea pi completarea unor acte normative pi prorogarea unor 
termene, publicatd m Monitorul Oficial al Romdniei, nr.l332 din 31 decembrie 2020 inij;iata de 
Bordei Cristian - senator USR_PLUS; Dinica Silvia-Monica - senator USR_PLUS; Ghica Cristian
- senator USR_PLUS; Vicol Costel - senator USR_PLUS; Zob Alexandru-Robert - senator 
USR_PLUS; Apostol Alin-Gabriel - deputat USR_PLUS; Baltare^iu Viorel - deputat USR_PLUS; 
Blaga Daniel-Codru^ - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda - deputat USR_PLUS; Ciornei 
Radu Tudor - deputat USR_PLUS; Dehelean Silviu - deputat USR_PLUS; Dranca Andrei-Iulian
- deputat USR_PLUS; Falcoi Nicu - deputat USR.PLUS; Giurgiu Adrian - deputat USR.PLUS; 
Havarneanu Filip - deputat USR_PHJS; Ichim Cristian-Paul - deputat USR_PLUS; Lupu 
Andrei-Razvan - deputat USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina 
Camelia - deputat USR_PLUS; Sas Lorant-Zoltan - deputat USR_PLUS; Seidler Cristian-Gabriel
- deputat USR_PLUS; Tenifa Drago§-Catalin - deputat USR_PLUS; Terente Eugen - deputat 
USR_PLUS; Todosiu Beniamin - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian - deputat USR_PLUS.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare completarea art. XIV din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si 
pentru modiflcarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu 
modiflcarile ulterioare, m sensul introducerii unui nou alineat prin care livrarile de masti 
faciale de protectie tip NK95/FFP2 sa fie scutite de aplicarea TVA.
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Conform expunerii de motive, purtarea de catre toate persoanele a mastilor faciale cu 
grad malt de protectie devine un act de interes general, iar pretul de achizitie al acestora 
trebuie sa fie accesibil.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa.
Consiliul Economic si Social a transmis un aviz in care parfile reprezentate m 

Plenul Consiliului §i-au exprimat puncte de vedere diferite.
Consiliul Fiscal a transmis o opinie nefavorabila argumentand lipsa fisei 

financiare, sau a unei proiectii bugetare complete din care sa rezulte ca propunerea 
legislativa nu afecteaza tintele bugetare anuale si pe termen mediu, avand m vedere ca nu 
sunt prevazute masuri de compensate a impactului financiar al propunerii legislative asupra 
bugetului general consolidat.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, domnul Lucian 
Heius, secretar de stat la Ministerul Finantelor.

in sedinta din data de 16.11.2021, membrii Comisiei au analizat propunerea 
legislativa si avizele primite si, m urma votului exprimat [ 4 voturi „pentru” si 7 abtineri ], au 
hotarat sa adopte un raport de respingere, cu amendamente respinse.

Comisia pentru buget, finanj:e, activitate bancara §i piafa de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare Plenului Senatului, raportul de respingere cu amendamente 
respinse si propunerea legislativa.

in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi adoptata m conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2] din 
Constitutia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.[13 din Constitujiia Romaniei §i ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Claudiu-Marinel MURESAN Senator lonel-Danut CRISTESCU

--<r)

Redactat: Cons. Bogdan Grozea / Avizat: Coord. M. Spiridon
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Anexa la raportul Nr. XXII/610/16.11.2021

AMENDAMENTE RESPINSE

la propunerea legislativa pentru modificarea $1 completarea Ordonanfei de Urgen^a a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind 
unele masuri fiscal-bugetare §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative ^i prorogarea unor termene, publicata in

Monitorul Oficial al Romaniei, nr.l332 din 31 decembrie 2020

L465/2021

Propunere legislativa pentru modificarea $i 
completarea Ordonan^ei de Urgen^a a 

Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 
privind unele masuri fiscal-bugetare $i 

pentru modificarea $i completarea unor acte 
normative §i prorogarea unor termene, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
nr.l332 din 31 decembrie 2020

Nr.
Amendamente respinse Motivare

crt.

Articolul 1.1.

Ordonan^a de Urgen^a a Guvernului, nr. 226 
din 30 decembrie 2020 privind unele masuri 
fiscal-bugetare §i pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative §i 
prorogarea unor termene, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1332 din 31 
decembrie 2020 se modifica §i se completeaza 
dupa cum urmeaza:

La articolul XIV, dupa alineatul (3), se 
introduce-un nou alineat, alineatul (4), cu 
urmatorul cuprins:

„(4] Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata 
cu drept de deducere livrarile de ma^ti faciale 
de protect;ie, tip NK95/ FFP2 efectuate pana la
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data de 31 decembrie 2022.” La articolul XIV, dupa alineatul (3), se introduce- 
un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul 
cuprins:

„(4) Se reduce taxa pe valoarea adaugata de la
19% la 5% pentru livrarile de ma§ti faciale de 
protec^ie, tip NK95/ FFP2 efectuate pana la data 
de 31 decembrie 2022."

Autori: Claudiu Mure§an- senator USR

Narcis Mircescu - senator USR
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