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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal -bugetar pe 
anul 2021, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx 111/2021, înregistrat 
cu nr. 4c-2/207 din 23 februarie 2021, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
 

 
 
 
 
 

laura.gheorghe
Original
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Parlamentul  României 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,   23.02.2021 
Nr. 4c-2/207 

 
 
 
 

RAPORT 
asupra  

proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor  
indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021, trimis cu adresa nr. PLx 
111/2021 din 23 februarie 2021. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 23 februarie 2021. 

Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezintă aprobarea 
plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021, în 
conformitate cu prevederile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010.  

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele Consiliului 
Legislativ, Consiliului Economic şi Social precum şi opinia Consiliul Fiscal. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
examinat proiectul de Lege menționat mai sus, în ședința cu prezenţă atât fizică 
cât şi online din data de 23 februarie 2021.     
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Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat,  

domnul  Lucian-Ovidiu Heiuş, secretar de stat în Ministerul Finanţelor. 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru 
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 
2021, în forma adoptată de Senat. 

La prezentul proiect de Lege, în timpul dezbaterilor s-a formulat un 
amendament, care în urma votului a fost respins şi se regaseşte în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul 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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Anexă  
 

Amendament respins 
 

În urma dezbaterii, Comisia a respins următoarul amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(Autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

1. Motivarea admiterii 
2. Motivarea respingerii 

Camera 
Deciziona

lă 

1.  Art.2. - (1) Plafonul soldului bugetului general 
consolidat, exprimat ca procent în produsul intern 
brut, este în anul 2021 de 7,16 %, iar în anul 
2022 de 5,84%.  

Art.2. - (1) Plafonul soldului bugetului general 
consolidat, exprimat ca procent în produsul intern 
brut, este în anul 2021 de 7,26 %, iar în anul 
2022 de 5,84%. 

1. 

2. Prin vot 

 

  Inițiator: Grup PSD  
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