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Parlamentul  României 

 
 
Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 București, 11.05.2021  
Nr. 4c-2/572   

 
PLx 482/2019 

 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru pentru 
reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului 
Finanţelor Publice şi modificarea şi completarea unor acte normative, trimis cu 
adresa nr. PLx.482/2019  din 21 octombrie 2019, Camera Deputaților fiind Cameră 
decizională.  

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

 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
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Parlamentul  României 

 
 
Comisia pentru Buget, 
Finanțe și Bănci 

 București, 11.05.2021 
Nr. 4c-2/572 

 
PLx 482/2019 

 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul 
competenţei de control a Ministerului Finanţelor Publice şi modificarea şi 

completarea unor acte normative 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin adresa nr. PLx.482/2019 din 21 octombrie  
2019, spre dezbatere în fond,  cu proiectul de Lege pentru pentru reglementarea unor 
măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului Finanţelor Publice şi 
modificarea şi completarea unor acte normative. 

Aceast proiect de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată în şedinţa din 16 octombrie 2019, cu respectarea prevederilor art.76, alin. 
(2) din Constituţia României, republicată. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
Camera decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social, Comisei pentru sănătate şi 
familie, Comisiei juridice de disciplină şi imunitaţi, precum şi punctul de vedere al 
Ministerului Finanţelor care susţine iniţiativa legislativă. 

 Prin proiectul de Lege supus dezbaterii se propune ca Ministerul 
Finanţelor să aibă posibilitatea să implice structura proprie de inspecţie economică-
financiară din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru efectuarea  
controlului modului de fundamentare, declarare şi achitare a contribuţiilor 
trimestriale  din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 şi verificarea 
exactităţii datelor şi a informaţiilor pe baza cărora se calculează taxa pentru 
activitatea minieră şi redevenţele miniere prevăzute de Legea minelor nr.85/2003, 
precum şi redevenţele petroliere prevăzute de Legea petrolului nr. 238/2004. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat 
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proiectul de Lege menționat mai sus, în ședința cu prezenţă atât fizică cât şi online  
din data de  11 mai 2021.     

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 
prezenţă . 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat domnul 
Lucian Heiuş, secretar de stat în Ministerul Finaţelor. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările 
comisiei, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport de adoptare al proiectului de Lege pentru reglementarea unor 
măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului Finanţelor Publice şi 
modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamentele admise de 
tehnică legislativă prezentate în anexă. 

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

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
 

SECRETAR, 
 

Iulius - Marian FIRCZAK 

 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
 

               Expert parlamentar, 
               Laura Elena Gheorghe 
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Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Acte normative aflate în vigoare  Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului admis) Motivare 

1.   Lege 
pentru reglementarea unor 

măsuri în domeniul competenţei 
de control  

a Ministerului Finanţelor 
Publice şi modificarea şi 

completarea  
unor acte normative 

 

Lege 
pentru reglementarea unor 

măsuri în domeniul competenţei 
de control  

a Ministerului Finanţelor şi 
modificarea şi completarea  

unor acte normative 
 

Tehnică legislativă 

2.   Art.I.- Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.77/2011 privind 
stabilirea unor contribuţii pentru 
finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.680 din 26 septembrie 
2011, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.184/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 

Art.I.- Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.77/2011 privind 
stabilirea unor contribuţii pentru 
finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.680 din 26 septembrie 
2011, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.184/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 

Tehnică legislativă  
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completează după cum urmează: 

După articolul 17 se introduce 
un nou articol, art.171

„Art.17

, cu 
următorul cuprins: 

1

completează după cum urmează: 

.- Controlul modului de 
respectare a fundamentării, 
declarării şi achitării contribuţiei 
trimestriale prevăzute la art.1, 
precum şi al modului de declarare 
şi achitare a contribuţiei 
trimestriale prevăzută la art.12 se 
efectuează de către organele 
fiscale şi structurile teritoriale de 
inspecţie economico-financiară 
din subordinea Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, precum 
şi de către structura de inspecţie 
economico-financiară din cadrul 
Ministerului Finanţelor 
Publice.” 

După articolul 17 se introduce 
un nou articol, art.171

„Art.17

, cu 
următorul cuprins: 

1

 

.- Controlul modului de 
respectare a fundamentării, 
declarării şi achitării contribuţiei 
trimestriale prevăzute la art.1, 
precum şi al modului de declarare 
şi achitare a contribuţiei 
trimestriale prevăzută la art.12 se 
efectuează de către organele 
fiscale şi structurile teritoriale de 
inspecţie economico-financiară 
din subordinea Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, precum 
şi de către structura de inspecţie 
economico-financiară din cadrul 
Ministerului Finanţelor.” 

 

3.   

 

 

Art.II.- La articolul 47 din Legea 
minelor nr.85/2003, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.197 din 27 martie 
2003, cu modificările şi 

Art.II.- La articolul 47 din Legea 
minelor nr.85/2003, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.197 din 27 martie 

Tehnică legislativă 
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LEGEA MINELOR nr. 
85 din 18 martie 2003 

 

 

Art.47.- (1)Verificarea 
exactităţii datelor şi a 
informaţiilor pe baza cărora se 
calculează taxa pentru activitatea 
minieră şi redevenţa minieră se 
face de către autoritatea 
competentă, precum şi de către 
organele fiscale din subordinea 
Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 

 
 
 

completările ulterioare, alineatul 
(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 

„Art.47.- (1)  Verificarea 
exactităţii datelor şi a 
informaţiilor pe baza cărora se 
calculează taxa pentru activitatea 
minieră şi redevenţa minieră se 
face de către autoritatea 
competentă, organele fiscale şi 
structurile teritoriale de 
inspecţie economico-financiară 
din subordinea Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală, precum şi de către 
structura de inspecţie 
economico-financiară din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice.” 
 

2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, alineatul 
(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„Art.47.- (1)  Verificarea 
exactităţii datelor şi a 
informaţiilor pe baza cărora se 
calculează taxa pentru activitatea 
minieră şi redevenţa minieră se 
face de către autoritatea 
competentă, organele fiscale şi 
structurile teritoriale de inspecţie 
economico-financiară din 
subordinea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, precum şi 
de către structura de inspecţie 
economico-financiară din cadrul 
Ministerului Finanţelor.” 

 

4.  LEGEA nr. 238 din 7 iunie 2004 
a petrolului 

 

 

Art.III.- La articolul 51 din Legea 
petrolului nr.238/2004, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.535 din 15 iunie 2004, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, alineatul (1) se 

Art.III.- La articolul 51 din Legea 
petrolului nr.238/2004, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.535 din 15 iunie 2004, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, alineatul (1) se 

Tehnică legislativă 
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„Art.51.- (1)Verificarea exactităţii 
datelor şi a informaţiilor pe baza 
cărora se calculează redevenţa 
petrolieră se face de către 
autoritatea competentă, precum şi 
de către organele fiscale din 
subordinea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 

modifică și va avea următorul 
cuprins:  
 
„Art.51.- (1) Verificarea 
exactităţii datelor şi a 
informaţiilor pe baza cărora se 
calculează redevenţa petrolieră se 
face de către autoritatea 
competentă, organele fiscale şi 
structurile teritoriale de 
inspecţie economico-financiară 
din subordinea Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală, precum şi de către 
structura de inspecţie 
economico-financiară din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice.” 

modifică și va avea următorul 
cuprins:  

„Art.51.- (1) Verificarea 
exactităţii datelor şi a 
informaţiilor pe baza cărora se 
calculează redevenţa petrolieră se 
face de către autoritatea 
competentă, organele fiscale şi 
structurile teritoriale de inspecţie 
economico-financiară din 
subordinea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, precum şi 
de către structura de inspecţie 
economico-financiară din cadrul 
Ministerului Finanţelor.” 

5.   Art.IV.- În cazurile reglementate 
la art.I-III din prezenta 
ordonanţă, structurile de 
inspecţie economico-financiară 
aplică în mod corespunzător 
prevederile art.8-25 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea inspecţiei 
economico-financiare, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.107/2012, cu 

Art.IV.- În cazurile reglementate 
la art.I-III din prezenta Lege, 
structurile de inspecţie 
economico-financiară aplică în 
mod corespunzător prevederile 
art.8-25 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.94/2011 privind 
organizarea şi funcţionarea 
inspecţiei economico-financiare, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.107/2012, cu modificările și 

Tehnică legislativă 
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modificările și completările 
ulterioare, şi Normele 
metodologice privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
inspecţiei economico-financiare, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.101/2012. 
 

completările ulterioare, şi 
Normele metodologice privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea inspecţiei 
economico-financiare, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.101/2012. 
 

 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

