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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

COMISIA PENTRU BUGET, 
FINANȚE ȘI BĂNCI 

București, 30 martie 2021 
Nr. 4c-7/380 

București, 30 martie 2021 
Nr.4c-2/502 

 
Plx. 413/2017 

 
  
  Către, 

 
    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
      
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative propunerii 

legislative pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci pentru dezbatere şi avizare în fond cu adresa nr. PL. 

x 413 din 30 octombrie 2017. 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ  

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20200309�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=19&leg=2016&cam=2&pag=comp20200302�
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R A P O R T    C O M U N 

asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, transmisă cu adresa nr. Plx. 413 din 30 octombrie 2017 

În conformitate cu prevederile art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare și ale  art.75 din Constituţia României, 
republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 24 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații și propuneri, conform avizului 
nr.477/21.06.2017. 
 Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform punctelor de vedere 
nr.1542/06.10.2017 și nr.3288/13.05.2020.  
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.32 alin.(1) 
lit.a) şi b) din Legea nr.273/2006, în sensul modificării cotelor defalcate din impozitul pe 
venit, precum şi al eliminării excepţiei impozitului pe venituri din pensii, în sensul 
rămânerii acestuia în baza de defalcare a bugetului local. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=4&leg=2016&cam=2&pag=comp20200309�
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 Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisiile şi-a desfăşurat lucrările în ședințe separate.  
 Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat propunerea legislativă în ședința 
din 12 iunie 2019. La lucrările comisiei și -au înregistrat prezența 23 deputați din totalul de 
25 membri ai comisiei. 
 La dezbarea propunerii legislative au participat, în calitate de invitați, resprezentanți 
ai Ministerului Finanțelor. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat 
propunerea legislativă în ședința din 30 martie 2021.La lucrările comisiei au fost prezenț i 
deputați conform listei de prezență.  

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, la lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat: domnul Lucian Heiuș  - 
Secretar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor. 
 În urma examinării şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, respingerea a propunerii legislative pentru modificarea art.32 
din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, întrucât modificările 
propuse au fost preluate și îmbunătățite prin alte acte normative. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
 

             PREȘEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE, 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ  

 

SECRETAR, 

Dumitru FLUCUŞ  

 

SECRETAR, 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

           
 
 
 
 

Șef serviciu, Nicoleta Toma       Șef serviciu, Giorgiana Ene 
Expert parlamentar,Sergiu Pahonț       Expert parlamentar,Cristina Dicu 
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