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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind scutirea 
de la plata impozitului pe venit aferent arendării terenurilor agricole, precum și a 
majorărilor de întârziere aferente, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu 
adresa Biroului Permanent nr.  Plx.423/2012 din 8 octombrie 2012. 
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Eugen NICOLĂESCU  
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative privind scutirea de la plata impozitului  
pe venit aferent arendării terenurilor agricole, precum  

și a majorărilor de întârziere aferente  
 
 

 
Cu adresa nr. Plx.423/2012 din 8 octombrie 2012, Biroul Permanent 

conform art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru 
examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea 
legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe venit aferent arendării 
terenurilor agricole, precum și a majorărilor de întârziere aferente. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Consiliului 
Legislativ precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare  scutirea 
persoanelor fizice de la plata impozitului pe veniturile aferente arendării terenurilor 
agricole, calculate pentru perioada 2007 – 2011, precum şi a majorărilor de întârziere 
aferente. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 
73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice domnul Ion Ghizdeanu – secretar de stat. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 32 deputaţi din 
totalul de 32 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 2 

octombrie 2012. 
Propunerea legislativă, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată şi a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaților. 
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In urma dezbaterii propunerii legislative privind scutirea de la plata 
impozitului pe venit aferent arendării terenurilor agricole, precum și a majorărilor de 
întârziere aferente, în şedinţa din data de 24 octombrie 2012, comisia propune   
respingerea din următoarele considerente: 

- potrivit prevederilor alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice propunerea legislativă nu prevede mijloacele necesare pentru 
acoperirea mişcării veniturilor bugetare; 

- nu sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 69/2010 – Legea 
responsabilităţii fiscale şi ale art. 33 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare conform cărora trebuia efectuat studiul de impact; 

- se creează o discriminare faţă de proprietari care arendează bunurile 
prevăzute la lit. b) a art. 1836 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi faţă de 
persoanele care şi-au îndeplinit deja obligațiile fiscale aferente veniturilor din arendă. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Eugen NICOLĂESCU 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 
 
 

          
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa        

        


