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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

                  Bucureşti, 13.10.2021 
                                                             Nr.4c-3/187/2019 

 

CĂTRE: 
 
COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 
DOMNULUI BOGDAN-IULIAN HUȚUCĂ  -  PREȘEDINTE 
 
COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR 
DOMNULUI SĂRMAȘ IOAN-SABIN  -  PREȘEDINTE 

 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, transmis cu adresa nr. P.L.x. 239/2019 din  13 mai 2019. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE  
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 

Bucureşti, 13.10.2021 
                                                                Nr.4c-3/187/2019 

 

 

RAPORT PRELIMINAR  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2019 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 
 

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

Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii, împreună cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr.P.L.x.239 

din 13 mai 2019, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/187 din 14 mai 2019. 

 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.1429/28.03.2019 avizează favorabil proiectul de 

act normativ. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.251/29.03.2019, avizează favorabil proiectul de ordonanță 

de urgență cu observaţii şi propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de lege în condițiile articolului 

115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile art. 56 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat,  din partea Guvernului României domnul Ákos Derzsi 

și domnul George-Sergiu Niculescu – secretari de stat în cadrul Ministerului Energiei, domnul Zoltan 

Nagy-Bege – vicepreședinte și domnul Alicuș Viorel – director general în cadrul Autorității 

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.   

Ordonanța de urgență supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea unor acte normative, principalele măsuri vizate urmărind ajustarea mecanismului 

existent cu privire la taxa pe activele financiare, în sensul restrângerii bazei de impozitare, al stabilirii 

unor cote diferenţiate de impozitare, în funcţie de cota de piaţă deţinută de instituţia bancară, precum 

şi instituirea unor mecanisme de reducere a taxei pe active; introducerea unor domenii prioritare în 

care Fondul de Dezvoltare şi Investiţii urmează a fi utilizat; suspendarea pe o perioadă determinată de 

timp, respectiv, până la data de 31 mai 2019, a obligaţiei de a constitui capital minim social, pentru 
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fondurile de pensii administrate privat. Totodată, se prevede înlocuirea indicelui de referinţă ROBOR 

din contractele de credit denominate în lei cu rată variabilă de dobândă, cu un indicator calculat 

exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare şi se instituie reglementări în domeniul furnizării de 

energie electrică pentru clienţii casnici, cu privire la preţurile de vânzare a energiei electrice, 

respectiv, calculul tarifelor de transport şi distribuţie. 

  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 12 

octombrie 2021 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 

adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezentul raport. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezențe. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

                PREŞEDINTE                                                        SECRETAR 

           SÁNDOR BENDE                                       ӦZMEN OANA-MARCIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga



Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1. Titlul legii: 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative 

Titlul legii: 
LEGE 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative 

 

2. Articol unic.-  Se  aprobă  Ordonanţa  de  
urgenţă  a   Guvernului nr.19 din 29 martie 
2019 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.245 din 29 martie 
2019. 

Articol unic.-  Se  respinge  Ordonanţa  de  
urgenţă  a   Guvernului nr.19 din 29 martie 
2019 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.245 din 29 martie 
2019. 

 

    
 

 
 
 


