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                 Bucureşti, 23.02.2021 

                                                                Nr.4c-3/493/2020 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii 

capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative  

 

 

  În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii a fost sesizată, în procedură de urgență, pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege privind respingerea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de 

stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor 

acte normative, transmis cu adresa nr. P.L.x.603/2020 din 6 octombrie 2020, înregistrat la 

comisie sub nr.4c-3/493 din 7 octombrie 2020.  

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.899 din 01.09.2020, avizează favorabil 

proiectul de Ordonanșă de urgență, cu observații și propuneri. 

  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.8079 din 01.09.2020, avizează 

favorabil proiectul de act normativ.. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de Lege în ședința 

din 30 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția 

României, republicată. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unor reduceri ale 

impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau impozitului specific 

unor activităţi, în situaţia în care contribuabilii îndeplinesc anumite condiţii referitoare la 

menţinerea sau creşterea capitalurilor proprii, precum şi completarea unor acte normative. Astfel, 

se preconizează completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2020 cu aspecte legate de 
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aplicarea bonificaţiei la definitivarea impozitului pe profit anual şi compensarea impozitului cu 

sumele aferente impozitului pe profit de recuperat din anii precedenţi. Totodată se suspendă 

extragerile lunare şi ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale organizate în baza Ordonanţei 

Guvernului nr.10/2015.  

           Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 23 februarie 

2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind adoptarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii 

capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 alineatele (1) și (3) din Constituția 

României, republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 

 


