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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea 
termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al 
municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la 
data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018, trimis cu adresa nr. 
PLx.558/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

   Marius – Constantin BUDĂI 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare,  

de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București,  
a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data  

de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018 
 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, 
cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale 
de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de 
contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din 16 octombrie 2018. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
şi avizul favorabil al Consiliului Economic și Social. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
prorogarea termenului de administrare a obligațiilor fiscale datorate de contribuabili 
mijlocii, administrare constituită la nivelul regiunii de către organele fiscale de la 
nivel județean și al Municipiului București de la data de 1 august 2018 la data de 1 
noiembrie 2018. 

 



În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 20 noiembrie 
2018. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Agenţiei Naţionale de  
Administrare Fiscală. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate deputații 
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate  de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de 
administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului 
București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 
august 2018 la data de 1 noiembrie 2018,  în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius – Constantin BUDĂI 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
 Vasilica Popa 
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