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AVIZ 
asupra proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 

unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 

(PLx.52/2022) 

   

         În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost 

sesizată, spre avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.130/2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, trimis cu adresa 

PLx.52/2022 din 21 februarie 2022. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, în şedinţa 

din data de 1 martie 2022. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei şi sunt redate în anexa care face 

parte integrantă din prezentul aviz. 

          În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 

amendamente admise. 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, consilier parlamentar  

rozalia.bucur
conf cu originalul
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                 ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE 

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.130/2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx.52/2022) 

 

 

Nr
. 
cr
t. 

Text Ordonanță de urgență Text amendament propus Motivaţie/Observaţii 

1. 1
. 

Articolul XXIV 
................................. 
25. La articolul 291, după alineatul (3) se 

introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și 

(3^2), cu următorul cuprins: 
.... 
(3^2) Prin sezon rece, în sensul prevederilor 

alin. (3) lit. o), se înțelege perioada de 5 luni 

cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului 

curent și data de 31 martie a anului următor.  
 
 

Articolul XXIV 
................................. 
25. La articolul 291, după alineatul (3) se 

introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și 

(3^2), cu următorul cuprins: 
.... 
(3^2) Prin sezon rece, în sensul prevederilor 

alin. (3) lit. o), se înțelege perioada de 6 luni 

cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului 

curent și data de 30 aprilie a anului următor.  
 
Autor: Zakariás Zoltán 
deputat UDMR 

În cea mai mare parte a țării în luna aprilie este 
încă nevoie de încălzirea locuințelor. Sprijinul 
acordat gospodăriilor racordate la sistemele de 
încălzire centralizate va fi complet incluzând și 
facturile din luna aprilie în aplicarea TVA de 
5%. 

 

 
 


