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         Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 
acordarea unor facilităţi fiscale, trimisa  spre dezbatere în fond cu adresa nr. 
PLx.414 din 30 octombrie 2017, Camera Deputaţilor fiind Camera decizionala.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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Viorel STEFAN 
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative privind acordarea unor facilităţi fiscale 
 

            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere pe fond, asupra propunerii legislative privind acordarea unor facilităţi 
fiscale 

      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativa în şedinţa din data de 24 octombrie 2017. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Camera decizionala. 

 
     Propunerea legislativa a fost avizata favorabil de către Consiliul 

Legislativ si avizata negativ de  catre Comisia pentru politica economica, reforma 
si privatizare si Comisia pentru administratie publica si amenajarea terotoriului. 

 
     Guvernul nu sustine propunerea legislativa. 
 

          Propunerea legislativa supusa dezbaterii are ca obiect de reglementare 
acordarea unor facilităţi fiscale printre care: anularea penalităţilor de întârziere, 
precum şi a cotei de 50% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale către 
bugetul general consolidat, administrate de către ANAF, cu termene de plată 
anterioare datei de 30.06.2017, cu îndeplinirea anumitor condiţii, precum si 
contribuabilii care la data de 30.06.2017 beneficiază de eşalonare la plata 
obligaţiilor, pot beneficia de aceste facilităţi dacă îndeplinesc condiţiile menţionate, 
astfel că la data de 31.12.2017, sumele cuprinse în eşalonare să fie achitate anticipat. 

              În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativa 
menţionata mai sus, în şedinţa din 05 decembrie 2017. 
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               Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-
au înregistrat prezenţa la dezbateri 24 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 masurile propuse au ca 
obiect acordarea unor facilitati care au mai facut obiectul unor reglementari 
anterioare. Acestea reprezinta de fapt o noua amnistie fiscala, la o perioada relativ 
scurta dupa ce efectele OUG 44/2015 au incetat. Trebuie avut in vedere efectul 
negativ al oricarei amnistii fiscale asupra increderii contribuabililor buni platnici in 
sistemul fiscal, cu efecte de asemenea negative, asupra conformarii voluntare. 

 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativa face 

parte din categoria legilor ordinare.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel STEFAN 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
    
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, 
 Radu Ciuperceanu 
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