


Parlamentul României 

 
     

 







 

 

 

BIROULUI  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2020 privind modificarea 

art.II din Ordonanţa Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene,  

trimis spre dezbatere pe fond, cu adresa nr.PLx.445/2020, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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Sorin LAZĂR 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2020 privind modificarea art.II din Ordonanţa Guvernului 

nr.5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 

dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2020 privind modificarea art.II din 

Ordonanţa Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor 

termene. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în ședința din data de 21 iulie 2020. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de Lege și avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ și Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii conține prevederi care să reglementeze 

faptul că instituţiile de credit vor efectua viramentele aferente popririlor bancare, în 

contul special deschis la Trezoreria Operativă Centrală, cu indicarea numărului de 

evidenţă a plăţii, reglementări referitoare la faptul că, din momentul transmiterii de 

către instituţiile de credit, a informaţiilor privind suma disponibilă de plată, băncile 

nu vor mai proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la 
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debitarea conturilor debitorilor, şi nu vor mai accepta alte plăţi din conturile acestora, 

până la realizarea plăţii efective. 

De asemenea, proiectul de Lege conține și prevederi referitoare la schimbul 

automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal cu privire la modalităţile 

transfrontaliere care fac obiectul raportării.  

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat 

mai sus, în şedinţa online din data de 2 septembrie 2020. 

La lucrările online ale Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 25 

deputați, din totalul de 27 de membri. 

       În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrările online, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor, un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2020 privind modificarea art.II din 

Ordonanţa Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene, 

în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

 

Marilen - Gabriel PIRTEA 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 
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