
 
 
 

      
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

 
 

 
PROCES VERBAL 

din zilele de 3 și 4 noiembrie 2021 
 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 3 și 4 noiembrie 2021. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 3 noiembrie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi, iar 
în sistem online au fost prezenți doamna deputat Simona Bucura-Oprescu (PSD), domnul 
deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS) și domnul deputat Szabolcs Nagy (UDMR). 
  
 În ziua de 4 noiembrie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si consultare pe 
marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. 
 
 Şedinţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului s-a desfășurat prin 
mijloace electronice și la sediul Camerei Deputaților. Ședința avut loc în data de 3 noiembrie 
a.c., lucrările au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Andrei Toader, vicepreşedintele 
comisiei. 
 Domnul vicepreședinte Bogdan-Andrei Toader a supus la vot ordinea de zi a comisiei.  
 Ordinea de zi a şedinţei a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte: 
 

AVIZE 
 
1. PLx 464/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 
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2. PLx 476/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările 
3. PLx 480/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri 
pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
4. PLx 481/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi 
reglementarea unor măsuri fiscale 
5. PLx 484/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale 
a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative 
6. PLx 485/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi 
pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii precum şi pentru abrogarea art.4 
din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România 
şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 
7. PLx 486/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii 
8. PLx 487/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
9. PLx 488/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind 
regimul deşeurilor 
10. PLx 493/2021 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 
11. PLx 498/2021 - Proiect de Lege pentru modifcarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal 
12. PLx 499/2021 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 
privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 
pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 
precum şi pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 
13. PLx 501/2021 - Propunere legislativă privind instituirea ”Tichetului Verde” pe teritoriul 
României 
14. PLx 503/2021 - Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri pentru pagube 
cauzate de epizootia de gripă aviară 
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    SESIZARE ÎN FOND 
 

15. PL-x 416/2021 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat    
 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (PLx 464/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015, în ceea ce priveşte impozitul pe profit, impozitul pe venit, contribuţiile 
sociale obligatorii, impozitul pe veniturile nerezidenţilor, taxa pe valoarea adăugată şi 
impozitele si taxele locale, în sensul transpunerii normelor Directivei 2011/96/UE, ale 
Directivei (UE) 2016/1164 şi ale Directivei (UE) 2021/1159. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil  proiectul de lege cu observații și propuneri, Consiliul Economic 
și Social avizează favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările (PLx 476/2021), având ca obiect de 
reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011, în sensul 
introducerii unui mecanism simplu şi unitar de stabilire a indemnizaţiei membrilor consiliilor 
de administraţie si/sau consiliilor de supraveghere, respectiv a directorilor din întreprinderile 
publice. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa legislativă vizează eliminarea componentei 
variabile a indemnizaţiei lunare, stabilirea indemnizaţiei lunare în funcţie de câştigul salarial 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în curs, 
introducerea posibilităţii diminuării indemnizaţiei lunare în cazul nerealizării indicatorilor de 
performanţă, precum şi restricţionarea calităţii de membru, pentru o persoană, la cel mult două 
consilii de administraţie sau de supraveghere. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil  propunerea legislativă, Consiliul Economic și Social avizează 
partajat propunerea legislativă, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în 
procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
(PLx 480/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.3/2021. Intervenţiile legislative vizează prelungirea aplicabilităţii 
dispoziţiilor art.3 alin.(4), (5), (52) şi ale art.9 alin. (3) privind măsurile pentru recrutarea şi 
plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 până la data de 
31.03.2022, crearea cadrului legal astfel încât un număr semnificativ de persoane, în perioada 
următoare, să fie imunizate, la domiciliu, de către medicul de familie aflat în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate, activitate tarifată cu 60 lei/inoculare. 
Reglementarea cheltuielilor privind plata activităţii de vaccinare desfăşurată de medicii de 
specialitate din ambulatoriu care se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii prin transferuri 
către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi clarificarea 
modalităţii de încheiere a contractelor de finanţare semnate între Autorităţile administraţiei 
publice locale şi personalul medico-sanitar care desfăşoară activitatea de vaccinare în centrele 
de vaccinare organizate în afara unităţilor sanitare. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil  proiectul de lege cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale (PLx 481/2021), având ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.207/2015, în sensul instituirii 
următoarelor măsuri: introducerea noţiunii de standard de control fiscal, respectiv definirea 
SAF-T-ului ca fiind o declaraţie informativă în legătură cu evidenţele contabile şi fiscale; se 
instituie obligaţia depunerii fişierului standard de control fiscal; se propune ca fişierul standard 
de control fiscal să constituie obiect al verificării organului de inspecţie fiscală în cadrul 
efectuării inspecţiei fiscale; A.N.A.F. să poată sancţiona contravenţional contribuabilii care nu 
depun fişierul standard de control fiscal; reglementarea obligaţiei pentru contribuabil/plătitor de 
a ataşa şi copia legalizată de pe documentul original, în cazul unui document redactat într-o 
limbă străină care nu are caractere latine şi care este tradus în limba română; crearea cadrului 
legal, astfel încât comunicarea dintre ANAF şi entităţi să se realizeze exclusiv prin sistemul de 
comunicare electronic, dezvoltat de Ministerul Finanţelor/ANAF, respectiv în SPV; 
contribuabilii pentru care se adoptă obligativitatea înrolării în SPV sunt persoanele juridice, 
asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care desfăşoară 
o profesie liberală sau exercită o activitate economic; crearea posibilităţii corectării declaraţiilor 
fiscale ori de câte ori, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, sunt dispuse măsuri care 
implică şi modificări de impuneri aferente unor creanţe fiscale şi perioade pentru care s-a anulat 
rezerva verificării ulterioare; nu se acordă înlesniri la plată a obligaţiilor fiscale care reprezintă 
ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum şi fonduri 
europene sau fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene; stabilirea unui termen 
rezonabil de valabilitate a măsurii asigurătorii, după data comunicării sesizării penale, un 
termen de 3 luni de la data comunicării sesizării penale în care să rămână valabilă măsura 
asiguratorie; analiza cererilor de dare în plată depuse la ANAF să fie realizată la nivelul 
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organului fiscal competent de către comisiile constituite în acest scop prin ordin al preşedintelui 
ANAF. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil  proiectul de lege cu observații și propuneri, Consiliul Economic 
și Social aviează favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil.  
 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 privind 
reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative (PLx 484/2021), având ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.134/2019. Intervenţiile legislative vizează completarea 
domeniului de activitate cu activităţile privind autorizarea investigaţiilor clinice pentru 
dispozitive medicale, evaluarea performanţei pentru dispozitive medicale de diagnostic in vitro, 
autorizarea studiilor clinice pentru medicamentele de uz uman şi monitorizarea siguranţei 
medicamentelor de uz uman prin activitatea de farmacovigilenţă, precum şi clarificarea unor 
aspecte privind structura organizatorică. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil  proiectul de lege cu observații și propuneri. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 6 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii 
precum şi pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a 
răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau 
bolnave de SIDA (PLx 485/2021), având ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006, precum şi abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002. Potrivit 
expunerii de motive, proiectul vizează, printre altele, stimularea organizării şi desfăşurării la 
nivelul unităţilor sanitare a activităţii de audit clinic, ca măsură de creştere a calităţii serviciilor 
de sănătate şi siguranţei pacientului. De asemenea, intervenţiile au ca scop clarificarea 
atribuţiilor dintre structurile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică, 
înlăturarea conflictelor de interse, introducerea reglementărilor specifice referitoare Ia situaţiile 
în care pot fi transmise bunurile achiziţionate din sumele alocate pentru derularea programelor 
naţionale de sănătate, aflate în perioada de valabilitate, de la o unitate de specialitate la alta. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil  proiectul de lege cu observații și propuneri, Consiliul Economic 
și Social avizează favorabil proiectul de lege. 
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 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 7 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii (PLx 486/2021), având 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.55/2020, precum şi modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2021. Prin proiectul de act normativ 
se creează cadrul legal pentru stimularea adresabilităţii populaţiei spre vaccinare, astfel încât un 
număr semnificativ de persoane, în perioada următoare, să fie imunizate, fie în centrele de 
vaccinare organizate în acest scop, fie de către medicul de familie. Astfel, persoanele vaccinate 
cu schemă completă de vaccinare vor beneficia de o alocaţie individuală de hrană în valoare 
totală de 100 de lei, sub forma de tichete de masă, pe suport de hârtie. Ca o măsură 
suplimentară de recompensare a tuturor persoanelor care au fost vaccinate împotriva C0VID-
19, se propune, de asemenea, organizarea Loteriei de vaccinare, care constă în acordarea de 
premii în bani persoanelor cu vaccinate cu schemă completă de vaccinare. Totodată, proiectul 
prevede că, până la încetarea stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul 
Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii, 
inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pot fi ocupate prin numire, fără concurs, de 
funcţionari publici sau personal contractual care îndeplinesc cerinţele de ocupare stabilite în 
fişa postului şi în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de 
personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, şi criteriile prevăzute de statutele 
profesionale specifice. Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătăţii se face 
prin ordin al ministrului sănătăţii şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării 
stării de alertă sau înainte de termen, la iniţiative angajatorului. Numirea în cadrul unităţilor 
aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii se face prin act administrativ al 
conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare, cu încadrarea în limita numărului maxim 
de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin statul de funcţii, şi încetează 
de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen la 
iniţiativa angajatorului. De asemenea, se corelează măsurile instituite de România cu privire la 
verificarea şi eliberarea certificatelor verzi de vaccinare, testare sau trecere prin boală, în 
conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, în special cu principiile 
proporţionalităţii şi nediscriminării. Astfel, se urmăreşte alinierea cu celelalte state UE privind 
verificarea autenticităţii certificatelor şi mai ales privind durata certificatului de testare antigen 
rapidă cu mărirea termenului de valabilitate al acestuia de la 24 de ore la 48 de ore. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil  proiectul de lege cu observații și propuneri, Consiliul Economic 
și Social avizează favorabil proiectul de lege  cu propuneri de modificare. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
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La punctul 8 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 
487/2021), având ca obiect de reglementare modificarea unor prevederi cuprinse în Capitolul 
I din Anexa nr.III la Legea-cadru nr.153/2017, în sensul stabilirii, pentru personalul instituţiilor 
de spectacole sau concerte judeţene, ori de importanţă judeţeană, a aceloraşi salarii de bază cu 
cele prevăzute pentru personalul din instituţiile de spectacole sau concerte de importanţă 
naţională. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat TACIT proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează negativ  proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 

La punctul 9 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor (PLx 488/2021), având ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.211/2011, în sensul majorării limitelor 
amenzilor contravenţionale prevăzute pentru anumite contravenţii, precum şi majorarea 
limitelor pedepsei închisorii prevăzute pentru infracţiunile reglementate la art.63 din lege, 
respectiv, completarea acestui articol cu noi fapte ce constituie infracţiuni. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat TACIT proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil  proiectul de lege, Consiliul Economic și Social avizează 
favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz negativ. 
 

La punctul 10 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 493/2021), având ca obiect de 
reglementare completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii 
de motive, introducerea conceptului de ambulatoriu mobil prin intermediul căruia se pot acorda 
servicii medicale de specialitate, includerea activităţii de asistenţă medicală mobilă în 
programul normal de lucru al medicilor, posibilitatea efectuării în caravane a stagiilor de 
practică pentru studenţi, includerea medicilor rezidenţi şi a studenţilor în caravane şi 
colaborarea cu medicina de familie şi cu ceilalţi furnizori de asistenţă medicală, includerea 
furnizorilor de servicii conexe actului medical în caravanele medicale, menţionarea şi 
asigurarea unei surse de finanţare, crearea cadrului legal pentru decontarea serviciilor medicale 
acordate prin intermediul asistenţei medicale mobile, crearea mecanismului de colaborare între 
asistenţa medicală comunitară şi asistenţa medicală mobilă de specialitate, crearea 
mecanismului de colaborare între moaşe şi asistenţa medicală mobilă de specialitate. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil  proiectul de lege cu observații și propuneri, Consiliul Economic 
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și Social avizează favorabil proiectul de lege cu observații, Guvernul nu susține adoptarea 
acestei inițiative legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 11 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modifcarea 
art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 498/2021), având ca obiect de 
reglementare modificarea Legii nr.227/2015, în sensul aplicării cotei TVA de 5% asupra 
valorii unei locuinţe ce depăşeşte 450.000 lei. Astfel, pentru achiziţiile de locuinţe, având o 
valoare mai mare de 450.000 lei, se are în vedere păstrarea cotei TVA de 5% aplicată la 
cuantumul de 450.000 lei, iar pentru diferenţa ce depăşeşte această sumă, se va aplica cota 
standard de TVA de 19%. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil  proiectul de lege cu observații și propuneri, Consiliul Economic 
și Social avizează favorabil proiectul de lege, Guvernul nu susține adoptare acestei 
inițiative legislative. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 

La punctul 12 al ordinii de zi, a fost prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 
privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii precum şi pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora (PLx 499/2021), având ca obiect de reglementare potrivit expunerii de 
motive, crearea unui cadru normativ mai clar şi favorabil pentru adoptarea unor măsuri practice 
ce vor conduce la creşterea performanţei autorităţilor publice locale în administrarea şi 
organizarea investiţiilor şi obiectivelor de interes local, în vederea transpunerii prevederilor 
comunitare în legislaţia naţională. 
 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil  proiectul de lege cu observații și propuneri, Consiliul Economic 
și Social avizează favorabil proiectul de lege. 
 Supus dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
aviz favorabil. 
 
 La punctul 13 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 
 

La punctul 14 al ordinii de zi, a fost prezentată propunerea legislativă pentru acordarea 
de despăgubiri pentru pagube cauzate de epizootia de gripă aviară (PLx 503/2021), având ca 
obiect de reglementare acordarea de despăgubiri pentru pierderile suferite de către persoanele 
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fizice şi juridice, proprietare de animale, afectate de măsurile de restricţie impuse ca urmare a 
confirmării prezenţei virusului gripei/influenţei aviare pe teritoriul României. 
 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul a respins propunerea legislativă, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri, Consiliul 
Economic și Social avizează favorabil propunerea legislativă. 
 Supusă dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
unui aviz favorabil. 
 

La punctul 15 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea inițiativei legislative. 
 

În ziua de 4 noiembrie a.c., lucrările s-au desfăşurat în cadrul grupurilor de lucru 
constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a altor documente înregistrate la Comisie. 
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