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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
aprobarea unor măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi 
locuri de muncă și stimularea consumului, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. 
PLx.665/2013 din 23 decembrie 2013, înregistrat sub nr. 4c-2/805 din 23 decembrie 
2013 2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru aprobarea unor măsuri fiscale pentru 

sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea 
consumului 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscale 
pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea 
consumului, trimis cu adresa nr. PLx 665/2013 din 23 decembrie 2013, înregistrat sub 
nr. 4c-2/805 din 23 decembrie 2014. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 16 decembrie 2013. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Prin această iniţiativă legislativă se propune modificarea și completarea 
prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, prin următoarele măsuri fiscale: reducerea cu 4 puncte procentuale a cotei 
unice de impozitare aplicată tuturor formelor de venit/profit, de la 16 puncte 
procentuale, la 12 puncte procentuale, dar și la o relaxare fiscală în domeniul 
contribuțiilor obligatorii pentru asigurările sociale cu 5 puncte procentuale, pentru 
contribuțiile datorate de angajatori. De asemenea se propune creșterea nivelului 
salariului minim brut pe economie la 1000 lei lunar, începând de la 1 ianuarie 2014 și 
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majorarea cotei de impozitare de la 12% la 30% pentru orice fel de venituri 
constatate de organele fiscale a căror sursă nu a fost identificată, ca măsură de luptă 
împotriva evaziunii fiscale a căror sursă nu a fost identificată. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă 
menţionată mai sus  în şedinţa din 5 martie 2014. 

Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi la dezbateri  31 deputaţi. 

La această propunere legislativă, domnul Gheorghe Ialomițianu-deputat 
PDL, a susținut un amendament care, în urma supunerii la vot, a fost respins. 
Amendamentul se regăsește în anexă la prezentul raport.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a fost prezent, în calitate de 
invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Dan Manolescu – secretar 
de stat. 

În urma examinării propunerii legislative pentru aprobarea unor măsuri 
fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și 
stimularea consumului, membri Comisiei, cu majoritate de voturi, propun 
respingerea acesteia deoarece potrivit prevederilor art.13 din Legea responsabilității 
fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul 
propunerilor de introducere a unor măsuri/politici/inițiative legislative a căror 
aplicare atrage diminuarea veniturilor, inițiatorii au obligația să prezinte fișa 
financiară potrivit prevederilor art. 15 din Legea privind finanțele publice nr. 
500/2002, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de propuneri de măsuri 
de compensare a impactului financiar respectv, prin majorarea altor venituri bugetare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
 

       
 
 
 

 
Expert parlamentar 
Florentina Radoi 



Anexă 
Amendamente respinse : 

 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 

Motivarea  
1. Admiterii 
2. respingerii 

Camera decizională 

 

Art. III – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile 
de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

Art. III se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. III – Prezenta lege intră în vigoare după 
cum urmează: 
 
1. Prevederile art. 791 intră în vigoare la 
publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
2. Prevederile art. 192, art. 29618 şi ale art. 
II intră în vigoare începând cu data de 1 
iulie 2014. 
 
3. Prevederile art. 17, art. 36 alin. (2), art. 
43 alin. (1), art. 62 alin. (24), art. 63 alin. 
(4), art. 67 alin. (1), (2) şi (3), art. 74 alin. 
(1), art. 77 alin. (1) şi ale art. 116 alin. (2) 
lit. d) intră în vigoare începând cu data de 
1 ianuarie 2015. 
 

1. Intrarea în vigoare 
la termene diferite 
este necesară pentru 
ca măsurile să poată fi 
sustenabile din punct 
de vedere bugetar şi 
predictibile pentru 
mediul de afaceri. 
2. Se respinge 
deoarece 
amendamentul 
vizează numai 
modificarea 
termenelor de intrare 
în vigoare a măsurilor 
cuprinse în 
propunerea legislativă. 

Camera Deputaților 
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