
Comisia pentru administratie publica

Nr. XXX/38/01.03.2022
AVIZ

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificarile $i completarile ulterioare

Comisia pentru administratie publica, prin adresa nr. L79/2022 din data de 
21.02.2022, a fost sesizata in vederea intocmirii avizului asupra Propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, ini^iata de: George-Nicolae SIMION - deputat AUR

In §edinfa din 01.03.2022, Comisia pentru administratie publica a analizat propunerea 
legislative §i a hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, sa adopte aviz negativ.

Pre§edinte,
senator CSAszAr Kar^^^solt

Secretar,
senator POPA Maric^l

(9 07w

Domnului senator NEAGU Nicolae
Pre^edintele Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara piata de 

capital

Intocmit: consilier Andreea Apetri

alexandru.nita
Rectangle

alexandru.nita
Rectangle



ulterioare. ulterioare.
Actualizarea bazei de date 
Legis - celelalte componente

Actualizare baza de date 
Legis - componenta pentru 
inregistrarea rapoartelor §i 
avizelor elaborate de
comisiile permanente ale 
Senatului
Actualizarea bazei de date 
Legis
Propuneri legislative

componenta

Actualizarea bazei de date
Legis - celelalte componente

intrejinerea bazelor de date §i
a aplicapilor legislative 
dezvoltate in cadrul 
serviciului

Intre^inerea bazelor de date §i 
a aplicatiilor legislative 
dezvoltate in cadrul

Alina

serviciului
Elaborare proceduri de lucru 
§i documenta^ii pentru 

aplica^iilor 
legislative dezvoltate in 
cadrul serviciului

Elaborarea procedurilor de 
lucru §i documentatiilor 
pentru utilizarea aplicaliilor 
legislative dezvoltate in 
cadrul serviciului ^

utilizarea

Actualizare baza de date
Legis - componenta Proiecle 
de lege; 
proiecte de lege primite de la 
Guvern aflate in ‘%ista 
prioritdfilor legislative ale 
Guvernului”

Actualizarea bazei de date
Legis - componenta Proiecte 
de lege; 
proiecte de lege primite de la 
Guvern aflate in *‘Lista 
prioritafilor legislative ale 
Guvernului’*

componentacomponenta

Actualizare baza de date
Legis - componenta pentru 
generarea, din baza de date 
Legis, a lucrarilor pentru 
dosarul §edinlei de Birou 
permanent fl a lucrdrilor 
primite dupd ^edinfa de 
Birou permanent, potrivit 
procedurilor de lucru interne 
§i manualului de actualizare;

componenta pentru 
generarea, din baza de date 
Legis, a lucrdrilor pentru 
dosarul ^edinfei de Birou 
permanent reunit §i a 
lucrdrilor primite dupd 
§edinla de Birou permanent 
reunit, potrivit procedurilor 
de lucru interne fl 
manualului de actualizare

Actualizarea bazei de date
Legis - componenta pentru 
generarea, din baza de date 
Legis, a lucrdrilor pentru 
dosarul ^edinfei de Birou 
permanent fl a lucrdrilor 
primite dupd ^edin^a de 
Birou permanent, potrivit 
procedurilor de lucru interne 
§i manualului de actualizare;

componenta pentru 
generarea, din baza de date 
Legis, a lucrdrilor pentru 
dosarul §edinjei de Birou 
permanent reunit fl a 
lucrdrilor primite dupd 
§edinla de Birou permanent 
reunit, potrivit procedurilor 
de lucru interne §i 
manualului de actualizare

Actualizare baza de date 
Legis - componenta pentru 
inregistrarea rapoartelor §i 
avizelor elaborate de 
comisiile permanente ale 
Senatului;

Actualizarea bazei de date
Legis - componenta pentru 
inregistrarea rapoartelor fl 
avizelor elaborate de 
comisiile permanente ale 
Senatului;

d
sintetizareasintetizarea



legislative in plenul Senatului 
^i in plenul celor doua 
Camere ale Parlamentului 
(reirimiterea la comisii in 
vederea intocmirii raportului 
suplimentar; 
proiectului, spre dezbatere, 
celeilalte Camere)

transmiterea

Actualizarea bazei de date
^Legis - componenta pentru 
fmalizarea traseului
legislativ (trimitere la 
promulgare, promulgare, 
publicare in Monitorul 
Oficial al Romdniei)
Actualizarea bazei de date
Legis - celelalte componente

Actualizarea bazei de date 
Caseta 
senatorului;
codificarea, 
gestiunea arhivei electronice 
a documentelor scanate, 
salvarea periodica a arhivei 
electronice a documentelor 
scanate, 
procedurilor 
interne,
pagina Web a Senatului, a 
informapilor din baza de 
date Caseta electronicd a 
senatorului trimise spre 
publicare,
Regulamentului de editare a 
paginii Web a Senatului.

Actualizarea bazei de date 
Caseta electronica 
senatorului;
codificarea. 
gestiunea arhivei electronice 
a documentelor scanate, 
salvarea periodica a arhivei 
electronice a documentelor 

conform 
de lucru 

publicarea pe 
pagina Web a Senatului, a 
informa0or din baza de 
date Caseta electronicd a 
senatorului trimise spre 
publicare 
Regulamentului de editare a 
paginii Web a Senatului.

Dana
electronica aa

scanarea,
stocarea.

scanarea,
stocarea.

conform 
de lucru

scanate, 
procedurilor 
interne. publicarea pe

potrivitpotrivit

Scanarea, codificarea, 
stocarea, gestiunea arhivei 
electronice a initiativelor 

salvarea 
arhivei

codificarea,Scanarea, 
stocarea, gestiunea arhivei 
electronice a initiativelor

legislative, 
periodica 
electronice a initiativelor 
legislative, trimilerea spre 
publicare pe pagina Web a 
Senatului, a documentelor 

*scanarea

legislative, 
periodica 
electronice a initiativelor 
legislative, trimiterea spre 
publicare pe pagina Web a 
Senatului, a documentelor 
scanate; *scanarea ^i

salvarea
arhivei . aa

scanate; 
salvarea in format electronic 
a propunerilor legislative noi 

vederea

salvarea in format electronic 
a propunerilor legislative noi 
primite 
prelucrdrilor 
*scanarea $i salvarea in 

format electronic a avizului 
Consiliului Legislativ la 
propunerile legislative, in 
vederea

vedereain primite 
prelucrdrilor 
*scanarea ^i salvarea in 

format electronic a avizului 
Consiliului Legislativ la 
propunerile legislative, in 
vederea

in
ulterioare; ulterioare;

prelucrdrilor prelucrdrilor



20222021
Scanarea, codificarea, 
stocarea, gestiunea arhivei 
electronice a initiativelor 
legislative, salvarea 
periodica a arhivei 
electronice a initiativelor 
legislative, trimiterea spre 
publicare pe pagina Web a 
Senatului, a documentelor 
scanate; *scanarea ^i 
salvarea in format electronic 
a propunerilor legislative noi 
primite in vederea 
prelucrarilor ulterioare; 
*scanarea §i salvarea in 

format electronic a avizului 
Consiliului Legislativ la 
propunerile legislative, in 
vederea prelucrdrilor 
ulterioare

Scanarea, codificarea, 
stocarea, gestiunea arhivei 
electronice a initiativelor 
legislative, salvarea 
periodica a arhivei 
electronice a initiativelor 
legislative, trimiterea spre 
publicare pe pagina Web a 
Senatului, a documentelor 
scanate; *scanarea §i 
salvarea in format electronic 
a propunerilor legislative noi 
primite in vederea 
prelucrdrilor ulterioare; 
*scanarea ^i salvarea in 

format electronic a avizului 
Consiliului Legislativ la 
propunerile legislative, in 
vederea prelucrdrilor 
ulterioare.

Alexandm

Scanarea, 
stocarea, gestiunea arhivei 
electronice a initiativelor 
legislative, 
periodica 
electronice a initiativelor 
legislative, trimiterea spre 
publicare pe pagina Web a 
Senatului, a documentelor 
scanate; *scanarea ^i 
salvarea in format electronic 
a propunerilor legislative noi 

vederea 
ulterioare;

codificarea.Scanarea, 
stocarea, gestiunea arhivei 
electronice a initiativelor
legislative, 
periodica 
electronice a initiativelor
legislative, trimiterea spre 
publicare pe pagina Web a 
Senatului, a documentelor 

*scanarea

codificarea,Bianca

salvareasalvarea
arhiveiarhivei aa

scanate; 
salvarea in format electronic 
a propunerilor legislative noi 
primite 
prelucrdrilor 
*scanarea ^i salvarea in 

format electronic a avizului 
Consiliului Legislativ la 
propunerile legislative, in 
vederea

vedereain inprimite 
prelucrdrilor 
*scanarea §i salvarea in 

format electronic a avizului 
Consiliului Legislativ la 
propunerile legislative, in 
vederea

ulterioare;

prelucrdrilorprelucrdrilor
ulterioare. ulterioare

Actualizare baza de date
Legis - componenta pentru 
inregistrarea rapoartelor §i 
avizelor elaborate de
comisiile permanente ale 
Senatului

Actualizare baza de date
Legis - componenta pentru 
inregistrarea rapoartelor 
avizelor elaborate de
comisiile permanente ale 
Senatului

if

Actualizarea bazei de date 
Legis
Propuneri legislative

Actualizarea bazei de date 
Legis
Propuneri legislative

componentacomponenta

Actualizarea bazei de date
Legis - componenta pentru 

activitdfii

Actualizarea bazei de date
Legis - celelalte componentea sintetizarea



Agendei comisiilor 
publicarea acesteia pe 
pagina web a Senatului; - 
componenta 
sintetizarea

Agendei comisiilor §i
publicarea acesteia pe
pagina web a Senatului; - 

pentru 
activitdlii 

legislative in plenul Senatului 
^i in plenul celor doud 
Camere ale Parlamentului 
(retrimiterea la comisii in 
vederea intocmirii raportului 
suplimentar; transmiterea 
proiectului, spre dezbatere, 
celeilalte Camere)

pentru 
activitdlii 

legislative in plenul Senatului 
^i in plenul celor doud 
Camere ale Parlamentului 
(retrimiterea la comisii in 
vederea intocmirii raportului 
suplimentar; 
proiectului, spre dezbatere, 
celeilalte Camere)

componenta
sintetizarea

transmiterea

Actualizare baza de date 
Legis
Propuneri legislative

Actualizarea bazei de date 
Legis
Propuneri legislative

componentacomponenta

Saivarile de siguran$a a
arhivelor electronice si a 
bazelor de date

Realizare Buletin legislativ

Arhivarea electronica 
zilnica a bazei de date Legis 
pentru publicarea pe pagina 
Web a Senatului $i intranet
Realizarea
legislativ

Buletinului

Robert




