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Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

privind anularea unor creanţe bugetare, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(5) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea 

formularului digital de intrare în România, trimis Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru dezbatere pe fond, prin 

adresa nr.PLx.213/2022, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

  

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 11.10.2022  

PLx. 213/2022  
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RAPORT COMUN 
 

asupra propunerii legislative privind anularea unor creanţe bugetare, precum şi 

pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate 

pentru dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă privind anularea unor creanţe 

bugetare, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 

România. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă 

în şedinţa din data de 11 aprilie 2022.  

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

art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisiei pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi și Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, precum și punctul de vedere al Guvernului.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare anularea obligațiilor 

fiscale principale ce constau în amenzi contravenționale stabilite prin procese-verbale 

de constatare a contravențiilor întocmite pentru nerespectarea, de către persoanele 

care au intrat pe teritoriul României, a obligaţiei de a completa Formularul digital de 

intrare în România (PLF). 
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În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci și cei ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul 

de Lege în ședința din data de 17 mai 2022. La ședința comisiei, deputații și-au 

înregistrat prezența conform listei de prezență. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de 

Lege în ședința din data de 10 octombrie 2022. La ședința comisiei, deputații și-au 

înregistrat prezența conform listei de prezență. 

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

celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, un raport comun de respingere a propunerii legislative privind 

anularea unor creanţe bugetare, precum şi pentru modificarea art.3 alin.(5) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea 

formularului digital de intrare în România, deoarece această propunere legislativă a 

rămas fără obiect, având în vedere reglementările similare cu cele ale proiectului de 

Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor 

contravenţionale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în 

România (Plx 198/2022), care în data de 21 iulie 2022 a devenit Legea nr.257/2022. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

PREȘEDINTE, 

 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 

 

SECRETAR, 

 

László-Zsolt LADÁNYI 

          

         
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Pelea 

Consilier parlamentar 

Andreea Sârbu 
 


