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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, trimis cu adresa nr. 
PLx.133/2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
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Parlamentul  României 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti,         29.03.2017  
Nr. 4c-2/232 
 
PLx.133/2017 

 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de  
urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi  

completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal 
 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul financiar-fiscal. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  
în ședința din 13 februarie 2017. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a altor acte normative 
specifice, în scopul reglementării unor măsuri financiar-fiscale, cu impact direct 
asupra flexibilizării mijloacelor de plată şi al îmbunătăţirii transparenţei bugetare. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din data de 28 martie 2017. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 23 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul financiar-fiscal cu amendamentele admise 
prezentate în anexă. 

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

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1.   Titlul legii: 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a  Guvernului nr.  
84/2016 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 
din domeniul financiar - fiscal 

NEMODIFICAT   

2.   Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a  Guvernului 
nr.  84 din 16 noiembrie 2016 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul 
financiar-fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 977 din 6 decembrie 
2016. 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a  Guvernului 
nr.  84 din 16 noiembrie 2016 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul 
financiar-fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 977 din 6 decembrie 
2016, cu următoarele modificări şi 
completări. 

Tehnică legislativă 

3.  Titlul ordonanței de urgenţă: 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

din domeniul financiar - fiscal 

   

4.  Art. II – Legea nr. 207/2015 
privind codul de procedură fiscală, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 547 din 23 
iulie 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
şi se completează după cum 
urmează: 

5.   
 
 
11. Articolul 229 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Precizarea naturii debitului 
Art. 229 - În toate actele de 
executare silită, cu excepţia celor 
care privesc poprirea bancară, 
trebuie să se indice titlul executoriu 
şi să se arate natura şi cuantumul 
debitului ce face obiectul 
executării.” 

 1. La articolul II, punctul 11 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„«11. Articolul 229 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Precizarea naturii debitului 
Art. 229 – (1) În toate actele de 
executare silită trebuie să se indice 
titlul executoriu şi să se arate natura 
şi cuantumul debitului ce face 
obiectul executării.” 
(2) Prin excepție de la prevederile 
alin. (1), în toate actele de 
executare silită care privesc 
poprirea bancară, cu excepția 
înștiințării debitorului privind 
înființarea popririi, trebuie să se 
indice doar cuantumul total al 
obligațiilor fiscale ce fac obiectul 
popririi.»” 

Urmare modificării aduse art. 229 
din Codul de procedură fiscală s-a 
reglementat o excepție în ceea ce 
privește menționarea în actele de 
executare silită a anumitor elemente 
cum ar fi: titlul executoriu, natura și 
cuantumul debitului. 
Astfel, excepția vizează actele de 
executare silită care privesc poprirea 
bancară, înțelegându-se prin acestea  
adresa de înființare a popririi    si 
alte acte de executare silita  care 
privesc poprirea bancara cum ar fi 
Adresa privind continuarea 
masurilor de executare silita prin 
poprire asupra disponibilitatilor 
banesti, Adresa de suspendare, 
temporara, totala sau partiala a 
indisponibilizarii conturilor si 
Decizie de ridicare a masurilor de 
executare silita asupra 
discponibilitatilor banesti.  
Ca urmare, pentru o mai bună 
claritate a textului, se propune prin 
prezentul amendament: 
- stabilirea ca regulă generală ca în 
toate actele de executare silită să se 
indice cele trei elemente menționate 
anterior; 
- exceptarea de la această regulă a 
actelor de executare silită care 
privesc poprirea bancară, mai puțin 
înștiințarea debitorului privind 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
înființarea popririi, ,  în acestea 
urmând să se indice doar cuantumul 
total al obligațiilor fiscale care fac 
obiectul popririi. 

6.   
 
 
13. La articolul 236 alineatele (4) 
şi (7) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
(4) Sumele ce reprezintă venituri 
băneşti ale debitorului persoană 
fizică, realizate ca angajat, pensiile 
de orice fel, precum şi ajutoarele 
sau indemnizaţiile cu destinaţie 
specială sunt supuse urmăririi de 
către plătitorul venitului numai 
potrivit dispoziţiilor Codului de 
procedură civilă, republicat, cu 
modificările ulterioare. 

 2. La articolul II, punctul 13 
alienatul (4) al articolului 236 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 „(4) Sumele ce reprezintă venituri 
băneşti ale debitorului persoană 
fizică, realizate ca angajat, pensiile 
de orice fel, precum şi ajutoarele 
sau indemnizaţiile cu destinaţie 
specială sunt supuse urmăririi la 
plătitorul venitului numai în 
condiţiile Codului de procedură 
civilă, republicat, cu modificările 
ulterioare. 

Propunem modificarea 
prevederilor alin. (4) în sensul 
înlocuirii sintagmei „de către 
plătitorul venitului” cu sintagma 
„la plătitorul venitului”, întrucât 
Codul de procedură fiscală poate 
reglementa doar procedura 
executării silite a creanţelor 
fiscale, iar raporturile juridice 
dintre plătitorul de venit şi 
beneficiar nu sunt, prin ipoteză, 
raporturi juridice fiscale. 
Scopul prevederilor alin. (4) este 
acela de a preciza limitele 
executării silite asupra veniturilor 
debitorilor iar prin inserarea 
menţiunii „de către plătitorul 
venitului”, sensul acestor 
dispoziţii este schimbat 
fundamental, întrucât el nu mai 
priveşte executarea silită 
desfăşurată de creditorul fiscal ci 
procedura execuţională dintre 
plătitorul de venit şi beneficiar.  
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