
'1

permanent al Senatului
^ ......

t-ŞeNAÎv

W^Oâdammhl 'S^lomâniei

(^mat
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

Nr. XXU/39/01.03.2022

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.241 din 15 iulie 2005 

pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul
Oficial nr.672 din 27 iulie 2005

L49/2022

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, 
prin adresa L49/2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea 
dezbaterii şi elaborării raportului asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în 
Monitorul Oficial nr.672 din 27 iulie 2005, iniţiată de: Berea Cristinel-Gabriel - senator USR; 
Alexandru Victoria-Violeta - deputat PNL; Amet Varol - deputat UDTTMR (minorităţi]; 
Băltăreţu Viorel - deputat USR_PLUS; Barcari Rodica-Luminiţa - deputat PNL; Blaga Daniel- 
Codruţ - deputat USR_PLUS; Boia Bogdan-Alexandru - deputat Neafiliat; Cambera Oana- 
Alexandra - deputat USR_PLUS; Chira Claudiu-Martin - deputat Neafiliat; Ciornei Radu Tudor
- deputat USR_PLUS; Giugea Nicolae - deputat Neafiliat; Hajdu Gâbor - deputat UDMR; 
lonescu George - deputat Neafiliat; Kocsis-Cristea Alexandru - deputat Neafiliat; Miuţescu 
Gheorghe-Adrian - deputat Neafiliat; Plăiaşu Gabriel - deputat Neafiliat; Rizea Cristina 
Camelia - deputat USR_PLUS; Sas Lorânt-Zoltan - deputat USR_PLUS; Seidler Cristian-Gabriel
- deputat USR_PLUS; Şovăială Constantin - deputat Neafiliat; Tănase Antonel - deputat 
Neafiliat; Todosiu Beniamin - deputat USR_PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea literei e] a 
articolului 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel încât noua definiţie propusă pentru „obligaţiile 
fiscale” să extindă sfera de aplicabilitate asupra tuturor obligaţiilor fiscale cuvenite 
bugetului general consolidat, inclusiv asupra contribuţiei la Fondul pentru mediu 
reglementată de Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Părţile reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social au exprimat puncte de 

vedere diferite.



Prin adresa nr. 212022, Consiliul Fiscal a transmis că această propunere legislativă 
nu se regăseşte în aria sa de competenţă.

în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare, la dezbaterea propunerii legislative a participat dl. Lucian-Ovidiu 
Heiuş, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor, care a arătat că prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 au fost adoptate anumite măsuri.

în şedinţa din data de 01.03.2022, membrii Comisiei au analizat propunerea 
legislativă, avizele primite şi punctele de vedere exprimate. în urma votului exprimat (3 
voturi „pentru" şi 8 „împotrivă"), au hotărât să adopte raport de respingere.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital supune spre 
dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, raportul de respingere şi propunerea 
legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (2) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare. Senatul este prima 
Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

Senator Nicolae NEAGU Senator lonel-Dănuţ CRISTESCU
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