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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

pentru modificarea unor termene  
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor 
termene, transmis cu adresa nr. P.L.x. 107/2022 din 14 martie 2022, înregistrat la 
comisie sub nr.4c-3/185 din 14 martie 2022.     
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 80/27.01.2022, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță, cu observații și propuneri.  

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 462/27.01.2022, avizează 
favorabil proiectul de act normativ, cu observații. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 7 martie 2022.    
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.207/2015, a Legii nr.227/2015, abrogarea alin.(2) al art.III din Legea 
nr.136/2019, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/1999. De asemenea, se preconizează adoptarea unor măsuri 
fiscale: scutirea de la plata impozitului specific unor activităţi, pentru anul 2022, 
pentru contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr.170/2016, amânarea, până la 
31 decembrie 2022, a obligaţiei operatorilor economici care efectuează livrări de 
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bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce 
funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau 
monede, după caz, de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat 
electronice fiscale, prorogarea, până la data de 31 iulie 2022, a termenului prevăzut 
la art.22 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.6/2019.  

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 10 mai 
2022. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sándor BENDE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Alexandra Zorilă 
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