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Vă înaintăm alăturat, raportul asupra Proiect de Lege privind impozitarea 
zero a industriei HoReCa, trimis cu adresa nr. PLx.44/2021 din 1 februarie 2021, 
Camera Deputaților fiind Cameră decizională. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan Iulian - Huţucă 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci a fost sesizată, prin adresa nr. PLx.44/2021 din 30 martie 2021, spre dezbatere 
pe fond, cu proiectul de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa.  

Aceast proiect de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată în şedinţa din 28 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor art.76, alin. 
(2) din Constituţia României, republicată. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, 
Camera Deputaților este Camera decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere următoarele avize: 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al reprezentanţilor părţii 
patronale, reprezentanţii părţii sindicale şi avizul nefavorabil al reprezentanţilor 
asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ale societăţii civile, din cadrul Consiliul 
Economic şi social; avizul negativ al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare; avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, avizul 
negativ al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi punctul de vedere al 
Guvernului, care nu susţine proiectul de Lege. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii vizează scutirea de la plata impozitelor 
pentru anii fiscali 2020, 2021 şi 2022 a contribuabililor obligaţi la plata impozitului 
specific unor activităţi, potrivit Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor 
activităţi, precum şi a contribuabililor plătitori de impozit pe venit. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege menționat mai sus, în ședința cu 
prezenţă atât fizică cât şi online, din data de 30 martie 2021.     

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 
prezenţă . 
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La dezbaterea a proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, 
doamna Gheorghiţa Toma,  şef serviciu în Ministerul Finanţelor. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările  
comisie au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
un raport de respingere a proiectului de Lege privind impozitarea zero a industriei 
HoReCa, deoarece soluţiile propuse la art 1.  alin. (4) şi art 2. din prezenta iniţiativă 
legislativă reproduc identic prevederile art1. şi art 2 din Legea nr.170/2016 privind 
impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, iar adoptarea acestora ar 
conduce la apariţia unui paralelism legislativ. Totodată, prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative 
şi prorogarea unor termene, a fost redusă sarcina fiscală privind impozitul specific, 
prin scutirea de la plata impozitului specific pentru o perioadă de 90 de zile, precum 
şi nedatorarea dobânzilor  şi penalităţilor pentru obligaţiile fiscale scadente începând 
cu luna martie 2020, până la 25 octombrie 2020. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 

 

SECRETAR, 
 

Iulius - Marian FIRCZAK 

 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
 

               Expert parlamentar, 
               Laura Elena Gheorghe
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