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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări Nr.XlX/277/ 16.11.2021

AVIZ
La

Propunerea legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, prin adresa nr. L455/2021 din 
data de 18.10.2021, a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu Propunerea legislativă 
pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, având ca iniţiatori senatori şi deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare PNL.

în şedinţa din 16 noiembrie 2021, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi
, cu majoritate de voturi ale membrilorvalidări a luat în dezbate. iniţiativa legislativă şi a hotărât 

prezenţi, să adopte aviz/faVc rabil cu amendamente admise.

ii
PreşedÎTim 

Senator Laura-Juli
Secretar, 

Senator Laura-Mihaela'
N

OAGHER\

UI

Domnuluţ^enator Claudiu-Marinel MUREŞAN,
Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

i
Domnului senator Ştefan PĂLĂRIE,
Preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială

Redactat, consilier Andreea Alexandroae
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Anexă la avizul nr.XIX/277/16.11.2021

AMENDAMENTE ADMISE

Ia Propunerea legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

(U55/2021)

Motivaţie/ObservaţiiAmendamente admiseNr. Text propunere legislativă
Crt.

Amendament de tehnică 
legislativă, potrivit
observaţiilor Consiliului 
Legislativ.
Amendament admis cu 
majoritate de voturi de 
către membrii Comisiei 
juridice, de numiri,
disciplină, imunităţi şi 
validări.

La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

1.

ART. I - (1) Se anulează diferenţele de obligaţii 
fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale 
accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie 
de impunere emisă şi comunicată 
contribuabilului, ca urmare a calificării 
ulterioare de către organul fiscal a sumelor 
reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de 
aceeaşi natura, primite pe perioada delegării, 
detaşării sau des^şurării activităţii pe teritoriul 
altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români 
care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei 
ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 
iulie 2015 şi data intrării în vigoare a prezentei 
legi şi neachitate.

ART. I - (1) Se anulează diferenţele de 
obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile 
fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin 
decizie de impunere emisă şi comunicată 
contribuabilului, ca urmare a reîncadrării 
sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice 
alte sume de aceeaşi natura, primite pe 
perioada delegării, detaşării sau desfăşurării 
activităţii pe teritoriul altei ţări, de către 
angajaţi ai angajatorilor români care şi-au 
desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, 
aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 
iulie 2015 şi data intrării în vigoare a prezentei 
legi şi neachitate.

Amendament de tehnică 
legislativă, 
observaţiilor Consiliului 
Legislativ.
Amendament admis cu 
majoritate de voturi de 
către membrii Comisiei 
juridice,

La articolul I, alineatul (8) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

2. Art. I
potrivit

(8) Nu intră sub incidenţa prezentului articol, 
sumele menţionate la alin.(l), pentru care 
instanţele judecătoreşti au stabilit, prin hotărâri 
judecătoreşti definitive, că sunt datorate 
bugetului general consolidat.__________________

(8) Nu intră sub incidenţa prezentului articol, 
sumele menţionate la alin.(l), pentru care 
instanţele judecătoreşti au stabilit, prin hotărâri 
judecătoreşti 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi

definitiverămase Ş>
de numiri.

1



executorii, că sunt datorate bugetului general 
consolidat.

disciplină, imunităţi şi 
validări.
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