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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 şi art.III din 
Legea nr.295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 
spre avizare, în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor 
prevăzute la art.II pct.9 şi art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, trimis cu adresa nr. PLx 332 din 14 
septembrie 2021, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-
13/676 din 16 septembrie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constitu ția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 
Deputaților este Cameră Decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea până la data de 1 
octombrie 2021 a termenelor prevăzute la art.II pct.9 şi art.III din Legea nr.295/2020. 
Activitatea de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, 
precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, este 
desfăşurată prin structuri organizate atât la nivelul aparatului propriu al Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, cât şi la nivelul direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice şi Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, fapt 
pentru care preluarea activităţii de soluţionare a contestaţiilor nu se poate realiza în 
absenţa aprobării modificărilor şi completărilor actelor normative de organizare şi 
funcţionare a Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
Potrivit expunerii de motive, este vizată evitarea apariţiei unor disfuncţionalităţi în 
activitatea de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, 
precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, având în 
vedere absenţa modificărilor organizatorice la nivelul instituţiilor implicate, care ar 
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putea genera blocaje ale activităţii de soluţionare a acestor contestaţii şi ar prejudicia 
drepturile contribuabililor prin imposibilitatea exercitării dreptului la apărare. 

În şedinţa din data de 7 octombrie 2021, potrivit art. 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Consiliului Economic și 
Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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