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PL-x 354/2018

Către,
BIROUL PERMANENT

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu
adresa nr. PL-x 354 din 4 iunie 2018.
În raport cu obiectul si conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,
Nicuşor HALICI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi
Nr. 4c-11/536

Bucureşti, 9 octombrie 2018
PL-x 354/2018

RAPORT
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din
Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale, trimis cu adresa nr. PLx. 354 din 4 iunie 2018 şi
înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr. 4c-11/536 din 5 iunie
2018.
Senatul, în calitate de primă Cameră Sesizată, în şedinţa din data de 29 mai
2018, a adoptat iniţiativa legislativă.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92
alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Consiliul Legislativ, prin adresa înregistrată cu nr.44 din 17 ianuarie 2018, a
avizat favorabil iniţiativa legislativă.
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
art.10 din Legea nr.241/2005, în sensul instituirii unor măsuri care au ca scop facilitarea
recuperării prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor, precum şi evitarea
efectuării de cheltuieli cu detenţia condamnatului.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa
legislativă în şedinţa din data de 9 octombrie 2018.
La lucrările Comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă.
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii
comisiei prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului
Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii
fiscale, cu amendamente admise redate în Anexa 1 şi un amendament respins redat în
Anexa 2 care fac parte integrantă din prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor organice.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nicuşor HALICI

Aida-Cristina CĂRUCERU

Consilier parlamentar, Andreea Sârbu
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Anexa 1
AMENDAMENTE ADMISE
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea
evaziunii fiscale

Nr.
crt.
1.

Text Lege

Text adoptat de Senat

Legea nr.241/2005 pentru

LEGE pentru modificarea şi

prevenirea şi combaterea

completarea art. 10 din Legea nr.

evaziunii fiscale

241/2005 pentru prevenirea şi

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

combaterea evaziunii fiscale
2.

Articol Unic. Articolul 10 din
Legea nr.241/2005 pentru
prevenirea şi combaterea
evaziunii fiscale, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.672 din 27 iulie
2005, cu modificările
ulterioare, se modifică şi se
completează după cum
urmează:

Nemodificat

Motivarea
amendamentelor

3.

Articolul 10

1. Alineatul (1), se modifică şi 1. Alineatul (1), se modifică
va avea următorul cuprins:

şi

va

avea

următorul

cuprins:
(1) În cazul săvârşirii unei ,,(1) În cazul săvârşirii unei ,,(1) În cazul săvârşirii unei
infracţiuni

de

evaziune infracţiuni de evaziune fiscală infracţiuni de evaziune fiscală

fiscală prevăzute la art. 8 şi prevăzute la art.8 şi 9, dacă, în prevăzute la art.8 şi 9, dacă,
9, dacă în cursul urmăririi cursul

urmăririi

penale, în cursul urmăririi penale sau al

penale sau al judecăţii, până inculpatul va acoperi integral judecăţii,
la primul termen de judecată, prejudiciul

produs

până

la

primul

prin termen de judecată, inculpatul

inculpatul acoperă integral comiterea faptei, majorat cu va acoperi integral prejudiciul
pretenţiile

părţii

civile, 50% din baza de calcul, la care produs prin comiterea faptei,

limitele prevăzute de lege se

adaugă

dobânzile

şi majorat cu 20% din baza de

pentru fapta săvârşită se penalităţile, se va dispune, o calcul,
reduc la jumătate.

singură

dată,

renunţarea

urmărirea penală”

la

care

se

adaugă

la dobânzile şi penalităţile, se va
dispune,

o

singură

dată,

renunţarea la urmărirea penală”
Autori

amendament:

Grupul

PSD al Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi
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4.

2.

După

alineatul

introduc

trei

(1)

noi

se 2. După alineatul (1) se

alineate, introduc trei noi alineate,

alin. (1¹) – (1³), cu următorul alin.
cuprins:

(1¹)

–

(1³),

cu

următorul cuprins:

„(1¹) În cazul săvârşirii unei „(1¹) În cazul săvârşirii unei
infracţiuni de evaziune fiscală infracţiuni de evaziune fiscală
prevăzute la art.8 şi 9, dacă, în prevăzute la art.8 şi 9, dacă,
cursul

judecăţii

până

terminarea

cercetării terminarea

judecătoreşti,
-------------------

acoperi

la în cursul judecăţii până la

inculpatul

integral

cercetării

va judecătoreşti,

prejudiciul acoperi

inculpatul

integral

va

prejudiciul

produs prin comiterea faptei, produs prin comiterea faptei,
majorat cu 50% din baza de majorat cu 20% din baza de
calcul,

la

dobânzile

care

se

adaugă calcul, la care se adaugă

şi

penalităţile, dobânzile

şi

penalităţile,

instanţa va dispune, o singură instanţa va dispune, o singură
dată, pedeapsa amenzii penale.

dată,

pedeapsa

amenzii

penale.
Autori
2

amendament:

Grupul

PSD al Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi
5.

(1²) În cazul săvârşirii unei (1²) În cazul săvârşirii unei
infracţiuni de evaziune fiscală infracţiuni de evaziune fiscală
prevăzute la art.8 şi 9, dacă, în prevăzute la art.8 şi 9, dacă
cursul

judecăţii

până

terminarea

la este stabilită prin hotărâre

cercetării judecătorească

judecătoreşti,

inculpatul

obligaţia

va inculpatului de a acoperi în

acoperi integral, în termen de termen
un an, prejudiciul produs prin

de

pronunţarea

comiterea faptei, majorat cu prejudiciul

un

an

de

la

sentinţei,
produs

prin

50% din baza de calcul, la care comiterea faptei, majorat cu
-------------------

se

adaugă

penalităţile,
dispune,

o

dobânzile

şi 20% din baza de calcul, la

instanţa

va care se adaugă dobânzile şi

singură

dată, penalităţile,

suspendarea executării pedepsei dispune,

o

sub supraveghere. În situaţia în suspendarea

instanţa

poate

singură

dată,

executării

care condamnatul nu acoperă pedepsei sub supraveghere. În
suma

dispusă

în

termenul situaţia în care condamnatul

stabilit, suspendarea executării nu acoperă suma dispusă în
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pedepsei sub supraveghere se termenul stabilit, suspendarea
va

transforma

în

pedeapsa executării

închisorii cu executare.

pedepsei

sub

supraveghere se va transforma
în

pedeapsa

închisorii

cu

executare.
Autori

amendament:

Grupul

PSD al Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi
(1³) În cazul săvârşirii unei (1 3 )

6.

În

infracţiuni de evaziune fiscală mărimea
prevăzute la art.8 şi 9, dacă, în prevăzută
cursul

judecăţii

până

terminarea
judecătoreşti,
--------------------

produs

evaziunii
la

care
fiscale

art.8

poate

şi

9

dispune

va acoperirea

acoperi, în termen de 3 ani, prevăzute
prejudiciul

în

la justifică o astfel de măsură

cercetării instanţa
inculpatul

cazul

sumelor
la

alineatele

prin precedente într-un interval

comiterea faptei, majorat cu de 1-3 ani, neplata acestora
50% din baza de calcul, la care având urmările prevăzute în
se

adaugă

dobânzile
4

şi alineatul precedent.

penalităţile,
dispune,

instanţa
o

singură

va
dată, Autori amendament:

suspendarea executării pedepsei

Marton Arpad, deputat UDMR

sub supraveghere. În situaţia în

şi

care condamnatul nu acoperă Grupul
suma

dispusă

în

termenul juridice,

stabilit, suspendarea executării imunităţi
pedepsei sub supraveghere se
va

transforma

în

pedeapsa

închisorii cu executare.”
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PSD
de

al

Comisiei

disciplină

şi

Anexa 2
AMENDAMENT RESPINS
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea
evaziunii fiscale

Nr.
crt.

Text Lege

1.

Text adoptat de Senat

Amendament
respins/autor

(1²) În cazul săvârşirii unei

(1²) În cazul săvârşirii

infracţiuni

de

evaziune unei

infracţiuni

fiscală prevăzute la art.8 şi evaziune

Motivare

de
fiscală

9, dacă, în cursul judecăţii prevăzute la art.8 şi 9,
până la terminarea cercetării dacă inculpatul promite
judecătoreşti, inculpatul va că va acoperi integral, în
acoperi integral, în termen termen de un an de la
-------------------

de un an, prejudiciul produs pronunţarea
prin

prejudiciul

sentinţei,
produs

prin

comiterea faptei, majorat cu comiterea faptei, majorat
50% din baza de calcul, la cu

20%

din

baza

de

care se adaugă dobânzile şi calcul, la care se adaugă
penalităţile,

instanţa

va dobânzile şi penalităţile,
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Cameră
Decizională
Camera
Deputaţilor

dispune,

o

singură

suspendarea

dată, instanţa va dispune, o

executării singură dată, suspendarea

pedepsei sub supraveghere. executării pedepsei sub
În

situaţia

condamnatul

în
nu

care supraveghere. În situaţia
acoperă în care condamnatul nu

suma dispusă în termenul acoperă suma dispusă în
stabilit,
executării

suspendarea termenul
pedepsei

supraveghere
transforma

se
în

stabilit,

sub suspendarea

executării

va pedepsei

sub

pedeapsa supraveghere

închisorii cu executare.

transforma

în

se

va

pedeapsa

închisorii cu executare.
Autor amendament: Marton
Arpad, deputat UDMR
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