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    Către, 

 

 

BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, transmisă spre 

dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci, cu adresa nr. Plx. 730 din 28 noiembrie 2018. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 
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Bucureşti, 31 mai 2022            

Pl-x 730/2018 

 
  

RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative de modificare a legii nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală 

 

În ședința din ziua de 17 mai 2021, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a hotărât 

retrimiterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, către Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci, în vederea examinării și depunerii unui nou raport comun.  

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin. (9) 

din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu completările și modificările ulterioare, 

Camera Deputaților este Cameră decizională.  

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

din 21 noiembrie 2018.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cele două comisii sesizate în fond au 

dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 

data de 23 aprilie 2019. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de membri din 

totalul de 25 de membri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 

data de 11 iunie 2019. Deputaţii au fost prezenţi la lucrările comisiei conform listei de 

prezenţă. 

În urma examinării propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

Propunerea legislativă are ca scop introducerea obligativității organelor de administrare 

fiscală de a obține încuviințarea instanței de judecată competente în materia popririi înainte de 

a dispune instituirea de măsuri asiguratorii, în timp ce în prezent, procedura este esențialmente 

administrativă, rămânând în sarcina debitorilor popriți să conteste actul administrativ 

considerat abuziv.  

La reexaminarea propunerii legislative s-au avut în vedere punctul de vedere negativ al 

Guvernului din data de 21 ianuarie 2020, avizul negativ al Comisiei pentru politică 

economică, reformă și privatizare, precum și avizul Consiliului Legislativ.  

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, reexaminarea propunerii legislative a avut loc în 

şedinţe separate.  
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Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat propunerea legislativă în 

ședința cu prezență fizică și online din data de 22 martie 2022.  

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

conform listelor de prezență.  

La reexaminarea propunerii legislative au luat cuvântul, din partea inițiatorilor, domnul 

Claudiu Iulius Gavril Năsui și, în calitate de invitat, domnul Lucian-Ovidiu Heiuș, secretar de 

stat în cadrul Ministerului Finanțelor.  

În urma reexaminării propunerii legislative, a avizelor primite şi a opiniilor exprimate, 

deputații, au hotărât, în ședința din data de 22 martie 2022, cu majoritate de voturi, să trimită 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități un raport preliminar suplimentar de 

respingere a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală din următoarele considerente:  

 Măsurile propuse intră în contradicție cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru 

prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de 

prevenire și combaterea finanțării terorismului, cu prevederile Legii nr. 241/2005 

pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și ale Legii nr. 135/2010 

privind Codul de procedură penală;  

 În cazul în care termenul ar fi prea mare, debitorul ar putea să sustragă, să își ascundă 

sau să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil 

procesul de colectare și generând întârzieri semnificative  

în recuperarea creanțelor fiscal-bugetare;  

 se consideră că se creează premisele blocării, sau cel puțin aglomerării activității 

instanțelor judecătorești, inclusiv premisele stabilirii unor termene mari pentru 

soluționarea cererilor.  

Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

au examinat inițiativa legislativă în ședința desfășurată în ziua de 31 mai 2022. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți conform 

listei de prezentă. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două 

Comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun suplimentar de respingere a Propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.          

 

 

PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

László-Zsolt LADÁNYI 

SECRETAR, 

Iulius Marian FIRCZAK 

Șef serviciu, Andrada Armencea 

Consilier parlamentar, Andreea Sârbu                                                                                                                                                                                                 

Șef serviciu, Giorgiana Ene 

Consilier parlamentar, Valentina Rotaru 

 


