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CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL

-Uf: ..PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativă 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

(b553/7.12.2021)

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

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

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

sesizat cu privire la avizarea 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 (b553/7.12.2021).

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 21.12.2021, 

desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

> reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• obligaţiile fiscale principale şi cele accesorii au natură juridică diferită, cele din urmă 

neavând nicio componentă de natură penală;
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«)

• propunerea legislativă nu este susţinută de argumente suficiente. Nu există o corelare 

între proiectul propus pentru modificarea actului normativ, Legea nr. 241/2005 privind 

prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi situaţia socială, menţionată în expunerea 

de motive. Motivele privesc Fondul de mediu şi nevoia de optimizare a încasării 

contribuţiilor, iar propunerea legislatuvă vizează o situaţie generală ce poate privi

• extrem de multe situaţii-sociale, fără a le fundamenta în niciun fel;-----------------------—

• soluţia legislativă introduce generalizări nejustificate şi inadmisibile. Se creează 

premisele incriminării în genere a unor fapte despre care nu se vorbeşte nimic, nu sunt 

prevăzute, deci nu pot fi determinate. Se poate astfel constitui cadrul de intrare în zona 

infracţională a unor persoane pentru fapte care nu sunt clar menţionate sub aspectul 

laturii obiective, a laturii subiective, al conţinutului precis al infracţiuni şi al valorilor 

sociale care sunt apărate şi, în plus, nici nu se menţionează de ce astfel de fapte nu pot 

rămâne în sfera abaterilor contravenţionale;

• prevederile propunerii legislative nu se referă la situaţia socială descrisă, respectiv 

neplata contribuţiei la fondul de mediu, care poate fi reglementată prin modificarea 

legii speciale, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

• sancţiunea stabilită în propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 241/2005 

pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale este mult prea aspră şi, în plus, statul 

dispune de alte pârghii raportat la recupera respectivelor sume.

> reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ, cu următoarele observaţii:

• se impune revizuirea prevederilor propunerii legislative cu privire la cele doua categorii 

fiscale - principale şi accesorii, întrucât aceste doua tipuri de datorii au natură juridică 

diferită, cele din urmă neavând nicio componentă de natură penală.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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