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BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA, trimis 

cu adresa nr. PLx.479/2019, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 
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Finanţe şi Bănci 

 București, 22 aprilie 2020 

Nr. 4c-2/312 

 

PLx.479/2019 

 

 

RAPORT 
 

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind 

plata defalcată a TVA 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea 

Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu completările ulterioare 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

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

în ședința din data de 21 octombrie 2019. 

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

ale: Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru politică economică, 

reformă și privatizare, avizele favorabile din partea Consiliului Legislativ și 

Consiliului Economic și Social, precum și punctul de vedere al Guvernului. 

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

implementarea unui mecanism de plată defalcată a TVA.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de Lege menționat mai sus, în ședința online, din data de 22 aprilie 2020.     

La lucrările Comisiei online, și-au înregistrat prezența un număr de 27 

deputați, din totalul de 27 de membri. 

În urma examinării proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, deputații 

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

Camerei Deputaţilor un raport de respingere a proiectului de Lege, deoarece 

Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 275/2017, a fost abrogată prin Ordonanța de 
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urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și 

stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor 

măsuri fiscal-bugetare. Astfel, inițiativa legislativă a rămas fără obiect. 

 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 

 

 

 
 

               Consilier parlamentar, 

               Iulia Cazan 
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