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AVIZ

referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

(b249/09.06.2021)

A

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii 

nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (b249/09.06.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 23.06.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• propunerea legislativă nu este suficient motivată, pedeapsa privativă de libertate nefiind 

justificată în această situaţie, având in vedere şi gradul scăzut al pericolului social în cazul 

infi'acţiunii de evaziune fiscală;

• iniţiatorii nu prezintă informaţii certe şi concrete din care să rezulte că, în forma aflată în 

vigoare, actul normativ ar determina o creştere a cazurilor de evaziune fiscală, şi, de aici, 

necesitatea modificării;
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• argumentul prezentat, respectiv un nivel scăzut de colectare a taxelor şi a impozitelor, nu 

are legătură cu asprimea pedepselor. Pentru creşterea nivelului de colectare a taxelor şi a 

impozitelor s-a dovedit că sunt mai potrivite măsuri de încurajare şi stimulare a 

conformării, precum şi de facilitare a procesului de plată a taxelor. O reducere a taxării 

excesive (de exemplu, taxele asociate veniturilor din muncă ating aproximativ 45% din 

venitul brut) ar fi, de asemenea, de natură să crească nivelul colectării şi conformării

voluntare;

• iniţiatorii consideră, în mod eronat, că scopul legilor este acela de a pedepsi. în fapt, 

scopul legiferării este de a determina un comportament conform, dezirabil pentru 

societate, şi nu de a-i transforma pe cetăţeni în infractori. Din această perspectivă, este 

mult mai profitabil pentru societate să îi încurajeze pe cei care se abat de la lege să repare 

prejudiciul creat, decât să îi condamne la detenţie;

• este îndeobşte cunoscut faptul că efectul de reeducare al pedepsei cu închisoarea este
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extrem de mic, chiar neglijabil. In acest context, condamnarea la detenţie, pe cheltuiala 

statului, a unor persoane ale căror fapte nu prezintă un pericol social deosebit este 

contraproductiv şi conduce la aglomerarea în mod nenecesar a spaţiilor de detenţie.

Preşedinte, 
Bogdan SIMTOl^
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