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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

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

Analizând propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale (b249/09.06.2021), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV3217/15.06.2021 şi înregistrată la 

Consiliul Legislativ cu nr.D513/15.06.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul arL2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi ait,46(2) 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii 

nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul agravării răspunderii 

penale în cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la art.8 - 10 din actul 

normativ de bază.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 

alin.(3) lit.h) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea 

dispoziţiilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră 

sesizată este Senatul.
2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ nu 

se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. Menţionăm că elementele structurale asupra cărora se 

intervine prin proiect au fost modificate/introduse recent, prin Legea 

nr.55/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 

pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.332 din 1 aprilie 2021.
Precizăm că, prin Decizia nr. 101/2021, Curtea Constituţională a 

respins ca neîntemeiată obiecţia de neconstituţionalitate a Legii 

privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru 

prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, constatând că dispoziţiile 

acesteia sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.



Aşa cum a subliniat Curtea Constituţională în paragraful 80 din 

decizia menţionată mai sus, „stabilirea limitelor de pedeapsă intră în 

atribuţiile organului legiuitor, reprezentând opţiunea acestuia, 
conform politicii penale a statului, potrivit rolului său constituţional 

de unică autoritate legiuitoare a ţării, prevăzut la art 61 alin. (1) din 

Legea fundamentală, care apreciază, în concret, în funcţie de o serie 

de criterii printre care şi frecvenţa fenomenului infracţional (Decizia 

nr.828 din 3 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al 

României Partea I, nr.l24 din 17 februarie 2016, paragraful 21, sau 

Decizia nr.619 din 22 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 73 din 22 ianuarie 2021, paragraful 18f\
4. La titlu, pentru redarea corectă a intervenţiilor legislative 

preconizate, expresia „privind modificarea şi completarea” trebuie 

înlocuită cu sintagma „privind modificarea”.
Observaţia este valabilă şi pentru partea introductivă a articolului 

unic, din cuprinsul căreia trebuie eliminată sintagma „şi se completează”.
5. întrucât proiectul are ca obiect doar modificarea actului 

normativ de bază, iar natura intervenţiei legislative este prevăzută în 

cuprinsul părţii introductive a art.I, din părţile dispozitive ale pct.l - 

3 trebuie eliminată expresia „se modifică şi”.
6. La pct.2, întrucât modificarea nu vizează întregul alin.(l) al 

art.9, partea dispozitivă trebuie reformulată, astfel:
„2. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă va avea

următorul cuprins:”.
7. Având în vedere numărul mare de intervenţii suferite de actul 

normativ de bază, sugerăm introducerea unui nou articol, marcat ca 

art.II, care să cuprindă dispoziţia de republicare a Legii nr.241/2005 

pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel:

„Art.II - Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.672 din 27 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 
Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.”

în această situaţie, actualul Articol unic va fi deveni „Art. I”.
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[S0&3EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 672/27 iul. 2005L. nr. 241/2005

Lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
(V. Decizia I.C.C.J. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 9. art. 10): Decizia I.C.C.J. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 868/22 dec. 
2008 (art. 9 alin. (1) lit. b) şi c))

1 promulgată prin D. nr. 627/2005 M. Of. nr. 672/27 iul. 2005
Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea şi 
combaterea evaziunii fiscale

2 modificări prin O.U.G. nr. 54/2010 M. Of. nr. 421/23 iun. 2010
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru combaterea 
evaziunii fiscaie

aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2018

modifică art. 2 IU. g), art. 4, art. 7

M. Of, nr. 984/21 nov. 2018

3 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea In aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

modifică, Ia data de 1 februarie 2014, art. 7

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

^ modificări prin L. nr. 50/2013 M. Of. nr. 146/19 mar. 2013
Lege privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea 
şi combaterea evaziunii fiscale

modifică art. 3. art. 4, art. 5. art. 6, art. 9 
alin. (2) şi (3)

5 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifică, la 1 februarie 2014, titlul cap. UI. 
art. 10 alin. (!)

6 modificări prin D.C.C. nr. 363/2015
Decizia nr. 363 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 
241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii Ttscale

M. Of. nr. 495/6 iul. 2015 suspendă pentni 45 zile dispoziliile art. 6 
(termenul se împlineşte la 19 august) după 
care operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

7 admisă excepţie D.C.C. nr. 363/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 495/6 iul. 2015
Decizia nr. 363 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 
241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

ari. 6

8 modificări prin L. nr. 55/2021 M. Of. nr. 332/1 apr. 2021
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 
pentai prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

modifică art. 8 alin. (I) şi (2), art. 9 alin. 
(!) partea introductivă şi art. 10 alin. (!); 
introduce alin. (ÎJ) şi (l_2) la art. 10

Consiliul Legislativ - marţi, 29 iunie 2021 Pag. 1 din 1


