
tiftA?

^lo^rndMU

Comisia pentru buget, finance, activitate bancard piapd de capital

Nr. XXII/396/06.07.2020

RAPORT
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a 

Guvernului nr.99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte 
normative si prorogarea unor termene

L397/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara 

pia^a de capital, prin adresa L397/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.99/2020 privind unele mdsuri fiscale, 
modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene, ini^iat de Guvernul 
Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanpei de urgenpa 
a Guvernului nr.99/2020 privind unele masuri fscale, modificarea unor acte normative si 
prorogarea unor termene, care prevede stabilirea unor facilitati fiscale in domeniul 
impozitului specific unor activitab, taxei pe valoarea adaugata, impozitului pe profit $i 
impozitului pe veniturile microintreprinderilor, precum §i suspendarea sau neinceperea 
executarii silite in anumite situatii si prorogarea unor termene. De asemenea, se prevede 
acordarea de scutiri de la plata unor sume aferente contractelor de inchiriere a plajelor.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanfa de urgenfa. 
Comisia economica, industrii servicii a avizat favorabil proiectul de lege.

In 5edint:a din data de 06.07.2020, desfa§urata prin mijloace electronice, in 
conformitate cu prevederile art.133^ din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege, 
avizele primite si amendamentele depuse §i au hotarat, cu majoritatea voturilor 
senatorilor prezenfi (6 voturi „pentru’’ si o „abtinere'’), sa adopte un raport de admitere



cu amendamente admise, prevazute in anexa la prezentul raport. Amendamentele sunt 
de competenta Camerei Deputafilor.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara piaja de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente 
admise si proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) 
din Constitufia Romaniei.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (2) din Constitu^ia Romaniei ^i ale art. 92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile $i completarile ulterioare, Senatul 
este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, 

Senator Viorel Arca^

Secretar,

Senator Romulus Bulacu

Redactat: R. Dabulcanu/A Erufencu / 
Avizat: Cons, coord. Mihaela Spiridon



Anexa nr.l la raportul nr. XXII /396/06.07.2020

AMENDAMENTE ADMISE

la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte
normative si prorogarea unor termene 

” (L397/2020)

Nr. TextOUGnr. 99/2020 Amendamente Motivatie
crt.
1. Amendament admis de 

Comisia pentru buget, 
finante, activitate bancara ^i 
piafa de capital cu majoritate 
de voturi ( 6 voturi pentru §i 
1 vot impotriva]

Articolul I se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:Art I.

(4] Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. 
(1] din Legea nr. 170/2016, declararea si plata 
impozitului specific aferent semestrului I al anului 
2020 se efectueaza pana la data de 25 octombrie 
2020 inclusiv.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. 
(1) din Legea nr. 170/2016, declararea si plata 
impozitului specific aferent semestrului I al anului 
2020 se efectueaza pana la data de 25 decembrie 
2020, inclusiv.

Autor:
Comisia pentru buget, fmanpe, activitate bancara §i 
piapa de capital

Amendament admis de 
Comisia pentru buget, 
finante, activitate bancara 5i 
piata de capital cu majoritate 
de voturi ( 6 voturi pentru si 
1 vot impotriva)

2. Articolul VI $e modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
Articolul 111 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonantei 
Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor 
facilitab fiscale, precum §i pentru modificarea alter

Art VI.
Articolul III din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea

6/2019 privind 
instituirea unor facilitati fiscale, precum ?i pentru
Ordonantei Guvernului nr.



modificarea altor acte normative, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 
29 mai 2020, se modifica dupa cum urmeaza:

"Art. III.
(l)Termenul prevazut la art. Vllalin. (4} din 
Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr. 29/2020 
privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 230 din 21 martie 2020, cu modificarile 
ulterioare, se proroga pana la data de 25 
octombrie 2020 inclusiv.

acte normative, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 459 din 29 mai 2020, se 
modifica dupa cum urmeaza:

"Art. III.
[1) Termenul prevazut la art. VII alin. (4) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 
privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 230 din 21 martie 2020, cu modificarile 
ulterioare, se proroga pana la data de 25 
decembrie 2020, inclusiv.

(2) Termenul prevazut la art. XIII alin. (1) din 
Ordonan^ de urgenfa a Guvernului nr. 48/2020 
privind unele masuri financiar-fiscale, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 
16 aprilie 2020, cu modificarile ulterioare, se 
proroga pana la data de 25 octombrie 2020 
inclusiv."

[2) Termenul prevazut la art. XIII alin. [1) din 
Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr. 48/2020 
privind unele masuri financiar-fiscale, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 
16 aprilie 2020, cu modificarile ulterioare, se 
proroga pana la data de 25 decembrie 2020, 
inclusiv."

Autor:
Comisia pentru buget, finante, activitate bancara 
piafa de capital


