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         Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 
scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii, trimisa  spre dezbatere în fond cu 
adresa nr. PLx.268 din 2 septembrie 2013, Camera Deputaţilor fiind Camera 
decizionala.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative privind scutirea de la plata creanţelor fiscale 
accesorii. 

 
            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere pe fond, asupra propunerii legislative privind scutirea de la plata 
creanţelor fiscale accesorii. 
 

      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativa în şedinţa din data de 25 iunie 2013. 
 

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

 
     Propunerea legislativa a fost avizata favorabil de către Consiliul 

Legislativ si Comisia Juridica, de disciplina si imunitati si avizata negativ de catre 
Comisia pentru administratie publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic. 

 
     Guvernul nu sustine propunerea legislativa. 
 

          Propunerea legislativa supusa dezbaterii are ca obiect de reglementare 
anularea/reducerea creantelor fiscale accesorii reprezentand dobanzi, majorari de 
intarziere sau penalitati de intarziere daca in 3 luni, respectiv 6 luni de la data intrarii 
in vigoare a acestor prevederi, contribuabilul stinge prin plata voluntara sau 
compensare obligatiile fiscale principale..               

               În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativa 
menţionata mai sus, în şedinţa din 21 martie 2017. 

               Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-
au înregistrat prezenţa la dezbateri 23 deputaţi. 
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La dezbaterea acestei propuneri legislative au fost prezenţi, în calitate de 

invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice . 
 

     În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative deoarece decizia de aplicare a unei 
noi amnistii fiscale, ar trebui sa aiba in vedere efectul negativ asupra increderii 
contribuabililor buni platnici in sistemul fiscal, cu efecte, de asemenea negative, 
asupra conformarii voluntare:masura introduce hazardul moral in domeniul achitarii 
obligatiilor fiscale, ea rasplateste pe rau platnici, iar pe contribuabilii buni platnici ii 
poate determina sa isi modifice comportamenul in asteptarea altei amnistii. 

   
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativa face 

parte din categoria legilor ordinare.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
    
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, 
 Radu Ciuperceanu 
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