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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative privind anularea unor obligații accesorii  

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă privind anularea unor 

obligații accesorii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 

ședința din 25 mai 2021. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale art.92 alin. 

(9)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

La dezbaterea propunerii legsislative s-au avut în vedere avizele negative ale 

Consiliului Legislativ, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 

Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, punctul de vedere negativ 

exprimat de Guvernul României, precum și avizele favorabile ale Consiliului Economic și 

Social și Comisiei pentru industrii și servicii. 

Propunerea legislativă vizează anularea unor obligații fiscale accesorii, în condițiile 

în care contribuabilii achită obligațiile bugetare fiscale principale restante pana la data de 

15 decembrie 2021.   

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din data 25 octombrie 2022. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au înregistrat prezența 

conform listelor de prezență. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 

Ministerului Finanțelor, domnul  secretar de stat Alin Chitu.  
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În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații, au 

hotărât, în ședința din data de 25 octombrie 2022,  cu unanimitatea voturilor exprimate, 

să propună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere  a propunerii legislative 

privind anularea unor obligații accesorii din următoarele considerente:  

 soluțiile normative propuse preiau ad literam, cu excepția a două alineate, 

dispozițiile art. VIII-XXII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru 

instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin Legea nr. 25/2022, singurele diferențe 

constând în prelungirea unor termene; 

 propunerea legislativă ar trebui să aibă în vedere integrarea în sistemul legislativ 

deja în vigoare, prin corelarea cu prevederile actelor normative cu care aceasta se află în 

conexiune, cerință obligatorie prevăzută de art. 13 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.         

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 


