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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor 

facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor 
acte normative, transmis cu adresa nr. P.L.x. 367/2020 din 12 iunie 2020. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.520/28.05.2020, avizează favorabil propunerea 
legislativă cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 10 
iunie 2020. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, în scopul creării posibilităţii de restructurare a 
obligaţiilor fiscale bugetare restante la data de 31 martie 2020 înregistrate de debitorii persoane 
juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice, astfel cum sunt definite de 
Legea nr.500/2002, şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară, în baza 
planului de restructurare şi a testului creditorului privat prudent. De asemenea, se prorogă 
termenul pentru depunerea intenţiei de restructurare până la data de 30 septembrie 2020 şi, 
implicit, a termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 15 decembrie 2020. 
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 16 iunie 2020. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.91 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
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