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RAPORT PRELIMINAR 

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor  

acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul  
Oficial al României, nr.1332 din 31 decembrie 2020 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia  
pentru buget, finanţe şi bănci și  Comisia pentru muncă şi protecţie socială, au 
fost sesizate, prin adresa nr. PLx.590 din data de 7 decembrie 2021, spre 
dezbatere pe fond,  cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al 
României, nr.1332 din 31 decembrie 2020. 

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 es te Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă, în şedinţa din data de 22 noiembrie 2021.   

La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, avizul nefavorabil al Consiliului Economic 
și Social și punctele de vedere ale Consiliului Fiscal și Guvernului României. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii vizează completarea art. XIV 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.226/2020, în sensul introducerii unui 
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nou alineat, prin care livrările de măşti faciale de protecţie tip NK95/FFP2 
efectuate până la data de 31 decembrie 2022, să fie scutite de aplicarea T.V.A. 

În conformitate cu prevederile art.62 și 131 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat propunerea 
legislativă în ședința cu prezenţă fizică și online, din data de 9 martie 2022. La 
lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de prezenţă. 
  La dezbaterea acestei propuneri legislative a participat, în calitate de 
invitat, domnul Lucian Heiuș, Secretar de Stat în Ministerul Finanțelor. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, 
deputații prezenți la lucrările Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
transmită Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, un raport preliminar de 
respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al 
României, nr.1332 din 31 decembrie 2020, din următorul considerent: 

- Legislaţia naţională în domeniul TVA a fost armonizată cu acquis-ul 
comunitar în materie, care nu prevede posibilitatea optării de către statele 
membre pentru introducerea altor scutiri de TVA decât cele prevăzute de 
Directiva TVA (Directiva 112/2006/CE). 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
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