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  Către, 

   
              BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea art.32 din legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, 

trimisă Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 

buget, finanțe  și bănci pentru examinare pe fond, în procedură obişnuită cu adresa nr. Plx. 

173 din 4 aprilie 2018. 

 
 
 

PREŞEDINTE, PREȘEDINTE, 
Angelica FĂDOR Sorin LAZĂR 

  
               

nicoleta.toma
Original
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RAPORT COMUN 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 
2006 privind finanțele publice locale   

 
În conformitate cu prevederile art.94 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, în procedură 
obișnuită asupra propunerii legislative pentru modificarea art.32 din legea nr.273 din 29 
iunie 2006 privind finanțele publice , transmisă cu adresa nr. Plx. 173 din 4 aprilie 2018, 
înregistrat cu nr.4c-6 /152  din 11 aprilie 2018, și respectiv cu nr. 4c-2/ 504 /2018. 

 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 28 martie 2018, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
 
  În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat și 
conform prevederilor art.75 alin (1) și (3) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
. 
 La întocmirea prezentului raport comun cele două comisii sesizate în fond au avut în 
vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu observații și propuneri 
(nr.954/10.11.2017) 

• avizul negativ al Comisiei juridice ,de disciplină și imunități 
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• punctele de vedere negative ale Guvernului (adresele nr.159/23.02.2018 și 
nr.3288/13.05.2020) 

 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.32 alin.(1) din  
Legea nr.273/2006, în sensul modificării cotelor defalcate din impozitul pe venit încasat la 
bugetul de stat, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.  
 

Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
examinarea propunerii legislative a avut loc în şedinţe separate.  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi-a desfăşurat lucrările în data de 12 iunie 
2019 . La lucrările  Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din totalul de 25 membri au fost 
prezenți 23 deputați. În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative din cadrul Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci au  participat în calitate de invitați reprezentanți ai Ministerului 
Finanțelor Publice. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în ședința online din data de 26 mai 2020 . La dezbaterile  Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenț i deputați conform listei de 
prezență. În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, la lucrările din cadrul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului a participat în calitate de invitat domnul Attila Gyorgy-Secretar de stat în cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice.   

 
 În urma examinării şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în 
fond au hotărât cu majoritate de voturi (3 abțineri) întocmirea unui raport comun de 
respingere a propunerii legislative pentru modificarea art.32 din legea nr.273 din 29 iunie 
2006 privind finanțele publice locale, deoarece cotele defalcate din T.V.A. sunt deja 
reglementate prin Legea Bugetului de Stat. 

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

legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Angelica FĂDOR 

PREŞEDINTE,  
Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 
Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR,  
Marilen-Gabriel  PIRTEA  

          Consilier parlamentar,  Elena Hrincescu                          Șef serviciu, Giorgiana Ene 
                                                                                                            Expert parlamentar,  Cristina Dicu  
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