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    Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
impozitarea veniturilor rezultate din cesiunea creanţelor bancare, trimisă spre 
dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.290 din 23 martie 2015, înregistrat sub nr. 4c-2/331 
din 24 martie 2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
 
 

florentina.radoi
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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru impozitarea veniturilor rezultate din cesiunea 
creanţelor bancare 
 
            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu propunerea legislativă 
pentru impozitarea veniturilor rezultate din cesiunea creanţelor bancare, trimisă 
spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.290 din 23 martie 2015, înregistrată sub nr. 
4c-2/331 din 24 martie 2015. 
 
       Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din data de 18 martie 2015. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
     Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de către Consiliul Legislativ şi 

avizată negativ de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 

           Propunerea legislativă supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
instituirea unui impozit special asupra veniturilor obţinute de către operatorii 
economici, în urma executării silite a creanţelor bancare, pe care aceştia le-au preluat 
de la bănci, prin contract de cesiune de creanţă. Valoarea ridicată a impozitului are 
drept scop descurajarea numeroaselor abuzuri săvârşite în practică asupra debitorilor. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 26 mai 2015. 

 
Din totalul de 34 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au 

înregistrat prezenţa la dezbateri 32 deputaţi. 
 
La dezbaterea acestei propuneri legislative au fost prezenţi, în calitate de 

invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. 
 

    În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative deoarece măsura propusă este de natură 
fiscală, fiind necesară reformularea sa ca un act de modificare a Codului fiscal. 
 
     În raport cu obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Maria-Andreea PAUL 
    
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Expert parlamentar 
Florentina Rădoi 
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