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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea 

termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr. 295/2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, trimis Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci spre dezbatere pe fond, cu adresa nr. PLx 332//2021 din 14 

septembrie 2021. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Sebastian-Ioan BURDUJA 

  

valentina.rotaru
New Stamp



Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 București,            

Nr. 4c-2/820 

13.10.2021 

 

PLx. 332/2021 

 

RAPORT 
 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II 

pct.9 și art.III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor 

măsuri fiscal-bugetare 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost 

sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind 

prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr. 295/2020 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.   

 Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 alin. (9)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în ședința din 6 septembrie 2021. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii legiferează prorogarea până la data de 1 

octombrie 2021 a termenului prevăzut în Legea nr.295/2020 pentru preluarea de 

către Ministerul Finanțelor, de la ANAF  (Direcția de Mari Contribuabili și 

direcțiile generale regionale ale finanțelor publice), a activității de  soluționare a 

contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte 

administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, precum și a  posturilor și 

personalului aferent acestei activități. 



În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menționat 

mai sus, în ședința cu prezenţă fizică şi online din data de 13 octombrie 2021. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au înregistrat 

prezența conform listei de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, 

domnul  Lucian Ovidiu Heiuş, secretar de stat în Ministerul Finanţelor. 

 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații, au 

hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un 

raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la 

art.II pct.9 și art.III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor 

măsuri fiscal-bugetare, în forma adoptată de Senat. 

 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Sebastian-Ioan BURDUJA 

 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, 
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Consilier 
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Valentina Rotaru 


