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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea 

Ordonantei de Urgenta 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

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea §i 
completarea Ordonanfei de Urgenta 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 (b409/l6.09.2021) transmisa de Secretaml General 
al Senatului cu adresa nr.XXXV/4576/20.09.2021 si inregistrata la 

Consiliul Legislativ cu nr.D832 din 21.09.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i al 
art.46 alin.(2) din Regulamentul de organizare §i funclionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1. Proiectul vizeaza completarea art.XIV din Ordonan^a de 

urgenta a Guvernului nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare 
§i pentru modificarea §i completarea unor acte normative §i prorogarea 

unor termene, cu modificarile ulterioare, in sensul introducerii unui nou 
alineat prin care livrarile de masti faciale de protectie tip NK95/FFP2 
sa fie scutite de aplicarea TVA.



2. Prin continutul sau normativ, propunerea legislative face parte 
din categoria legilor ordinare, iar in aplicarea dispozitiilor art.75 alin.(l) 
din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este 

Senatul.
3. Mentionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.
4. intrucat propunerea legislative are implicatii asupra bugetului de stat, 

este obligatorie solicitarea unei informeri din partea Guvemului, in 

conformitate cu prevederile art.111 alin.(l) din Constitutia Romaniei, 
republicate.

Totodate, sunt incidente prevederile art. 15 din Legea nr.500/2002 
privind fmantele publice, cu modificerile si completerile ulterioare, referitoare 

la obligativitatea intocmirii unei fise fmanciare, care va respecta conditiile 
prevazute de Legea responsabilitetii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicate, 
cu modificerile si completerile ulterioare.

in acest sens, precizem ce la pet. 71 din considerentele Deciziei 
nr.643/2020, Curtea Constitutionaie a constatat ce, „Neindeplinirea obligatiei 
soliciterii fisei fmanciare conduce, in mod firesc, la concluzia ce la adoptarea 
legii s-a avut in vedere o surse de fmantare generaie si lipsite de un caracter 
obiectiv si real, astfel ce au fost inceicate prevederile constitutionaie cuprinse 
in art. 138 alin.(5) referitoare la stabilirea sursei de fmantare. Ca atare, 
cheltuielile preconizate prin textele de lege criticate greveaza asupra bugetului 
de stat, adoptarea lor ar fi fost posibiie doar dupe stabilirea sursei de fmantare 
in conditiile Legii fundamentale si dupe solicitarea fisei fmanciare de la 

Guvem.”.
5. Din considerente de redactare, precum si sub aspectul 

respecterii normelor de tehnice legislative pentru elaborarea actelor 
normative, prevezute de Legea nr.24/2000, formuiem urmetoarele 

observatii si propuneri:
a) deoarece proiectul cuprinde o singure interventie de completare 

a art.XIV, pentru rigoarea exprimerii, titiul proiectului va fl reformulat 
astfel;

„Lege
pentru completarea art.XIV din Ordonan|a de urgen^e a Guvemului 

nr.226/2020 privind unele mdsuri fiscal-bugetare §i pentru modificarea 
§i completarea unor acte normative §i prorogarea unor termene”
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b) tinand cont de faptul ca se doreste o singura interventie 

legislativa, articolul proiectului va fi marcat ca Articol unic, care va 

avea urmatoarea formulare:
„Articol unic. La articolul XIV din Ordonan|a de urgenja a 

Guvemului nr. 226/2020 privind unele masuri flscal-bugetare §i pentru 

modificarea §i completarea unor acte normative §i prorogarea unor 

termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1332 

din 31 decembrie 2020, cu modificarile ulterioare, dupa alineatul (3) se 

introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
(4) [...] se va reda textul dorit pentru acest alineat [...].”.

Bucure§ti
Nr.861/18.10.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020O.U.G. nr. 226/2020
Ordonan{a de urgenla privind unele masuri fiscal-bugetare §i pentru modificarea §i completarea 
unor acte normative §i prorogarea unor termene

modificari prin O.U.G. nr. 8/2021 M. Of. nr. 168/18 feb. 20211 modifica art. XII alin.(4); 
abrogd art. Xll alin. (3)Ordonanja de urgenfa privind unele masuri fiscal-bugetare, 

precum §l pentru modificarea §i completarea unor acte 
normative
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