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Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de 

urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                          

nr. 13/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a 

Legii contabilităţii nr. 82/1991, transmis cu adresa nr. PL-x 141 din 29 martie 2021, 

înregistrată sub nr. 4c-1/121 din 30 martie 2021.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă                   

în şedinţa din 24 martie 2021. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                     

art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                           

cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61, art. 53 alin. (3) teza I și art. 129                                  

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus                       

pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 18 mai 2021, 

desfășurată atât la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice 

pentru alți membri. 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării,                           

expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii                           

şi propuneri, transmis cu adresa nr. 78 din 26 februarie 2021 și avizul favorabil                             

al Consiliului Economic și Social, cu observaţii şi propuneri, transmis cu adresa nr. 1990 

din 24 februarie 2021. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,              

avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu amendamente admise, care sunt redate în 

anexa ce face parte integrantă din prezentul aviz.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

                     PREŞEDINTE                                                                 SECRETAR  
  

            Costel Neculai DUNAVA                                                        KELEMEN Attila 
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           Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

 

Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 13/2021 

 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1.  --------------- Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 13 din 24 februarie 2021 

pentru modificarea şi completarea Legii                    

nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii 

contabilităţii nr. 82/1991, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 

din 26 februarie 2021, cu următoarele 

completări: 

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 13 din 24 februarie 2021 

pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a 

Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 197 din 26 februarie 2021,                             

cu următoarele completări: 

  
        Autor: Comisia economică 

 Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 

2. --------------------- 7. La articolul V alineatul (1), după 

litera b) se introduc două noi litere,              

lit. c) şi d), cu următorul cuprins:  

,,c) prevederile art. I pct. l4 se aplică începând 

cu veniturile realizate în anul 2021; 

d) prevederile art. I pct. 21, pct. 31, pct. 42 şi 

pct. 71 se aplică începând cu veniturile aferente 

lunii următoare intrării în vigoare a legii de 

aprobare a prezentei ordonanţe.” 

 

1. Se elimină. 

        Autor: Comisia economică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. --------------- ---------------- Art. II. – Prin derogare de la 

prevederile art. 4 alin. (1) din Legea                

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

prevederile art. I din prezenta lege 

intră în vigoare la 3 zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, cu următoarele 

excepţii: 
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Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 13/2021 

 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

a) prevederile art. I pct. 14 se aplică 

începând cu veniturile realizate în anul 

2021; 

b) prevederile art. I pct. 21, 31, 42 şi 71 se 

aplică începând cu veniturile aferente 

lunii următoare intrării în vigoare a 

prezentei legi.“ 

 
          Autor: Comisia economică 
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