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Comisia pentru buget, finanpe, activitate bancara piapa de capital 
Nr. XXU/18/05.02.2020

RAPORT
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 

nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative §i stabilirea unor masuri in domeniul 
agriculturii, precum pentru aprobarea unor masuri fiscal - bugetare

L17/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i 
pia^a de capital, prin adresa 117/2620, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, 
in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra proiectului de lege menjionat, ini^iat de 
Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative din 
domeniul agriculturii, precum §i din domeniul fiscal-bugetar. Principalele prevederi se refera 
la: modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, prin prelungirea termenului 
de la care devine obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral; suspendarea aplicarii in 
anul 2020 a Legii nr. 509/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare; amanarea intrarii 
in vigoare a Legii nr. 133/2019; abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata 
defalcata a TVA, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta de urgenta.

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege §i avizele primite si au hotarat, cu 
unanimitatea voturilor senatorilor prezen^i, sa adopte raport de admitere fara 
amendamente.

Comisia pentru buget, fmanfe, activitate bancara §i pia^a de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere si proiectul de lege.



In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constitutia Romaniei §i ale art. 92 din 
Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte, 
Senator Viop^l Arca$

Secretar,
Senator Romulu^ Bulged


