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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane 

fizice şi juridice  

 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru acordarea unor 

facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice , transmis cu adresa nr. P.L.x. 130/2020 

din 1 aprilie 2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/104 din 1 aprilie 2020.  

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.293 din 26.03.2020, avizează favorabil proiectul de Lege cu 

observații și propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de Lege, în ședința din 31 

martie 2020. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare facilitarea amânării și reeșalonării plății 

unor sarcini fiscale aparținând angajatorilor, operatori economici, angajaților acestora, precum și 

persoanelor fizice de pe teritoriul României. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 2 aprilie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezentul aviz. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.91 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 

Giltery
CONF CU ORIGIAL
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE  
asupra proiectului de Lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice 

 
Nr. 
Crt. 

Text adoptatSenat Amendamente admise/autor Motivarea 

1.  LEGE 
pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor 

personae fizice şi juridice 

Nemodificat  

2.  Art.l.-(l) La cererea contribuabililor, persoane fizice şi juridice, 
se amână la plată contribuţiile de asigurări sociale aferente 
veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor, aşa cum 
sunt definite la art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o 
perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020. 
(2) La cererea contribuabililor, persoane fizice şi juridice, plata 
contribuţiei de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face 
eşalonat, în următoarele 12 luni ulterioare încetării facilitaţii 
instituite la lit.a), în proporţie de 50% din volumul total 
scadent. 
 
(3) Facilităţile prevăzute la alin.(l) şi (2) se acordă sub condiţia 
păstrării valabilităţii a cel puţin 75% din contractele de muncă 
existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioadă de 12 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
(4) Dispoziţiile alineatelor (l)-(3) se aplică în mod 
corespunzător şi unităţilor administrativ-teritoriale. 
(5) Pe perioada acordării facilităţilor prevăzute la alin.(l) şi (2) 
salariaţii beneficiază de vechime în muncă, iar contribuţiile 
sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat. 

(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(2) La cererea contribuabililor, persoane fizice şi juridice, plata 
contribuţiei de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face 
eşalonat, în următoarele 12 luni ulterioare încetării facilitaţii 
instituite la alin (1), în proporţie de 50% din volumul total 
scadent. 
Autor – Comisia pentru industrii si servicii 
(3) Nemodificat 
 
 
 
(4) Nemodificat 
 
(5) Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
Eroare materială 

3.  Art.2.-La cererea contribuabililor, persoane fizice şi juridice, se 
amână la plată contribuţia asiguratorie pentru munca aferentă 
veniturilor din salarii şi veniturile asimilate salariilor, aşa cum 
sunt definite la art.219 din Legea nr.227/2015, cu modificările 

Nemodificat  
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şi completările ulterioare, pentru o perioada de 3 luni, începând 
cu luna martie 2020. 

4.  Art.3.-Contribuabilii, persoane fizice şi juridice, nu vor plăti 
dobânzi sau penalităţi de întârziere pentru perioada cât timp 
plata contribuţiilor este amânată. 

Nemodificat  

5.  Art.4.- (l) La cererea beneficiarului consumator final, persoane 
fizice aflate în şomaj tehnic şi care încasează o indemnizaţie 
lunară inferioară salariului minim pe economie, persoane fizice 
ce desfăşoară activităţi, altele decât munca salariată, şi care nu 
mai pot fi desfăşurate ca urmare a măsurilor impuse de 
autorităţile competente, şi operatori economici care şi-au încetat 
total activitatea, se amână la plată pentru o perioadă de 3 luni 
de la data intrării în vigoare a Decretului Preşedintelui 
României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României, plata serviciilor de utilităţi (apă, energie, 
gaze, salubritate, servicii telefonice şi de internet, cablu TV) 
prestate după intrarea în vigoare a Decretului Preşedintelui 
României nr. 195/2020, pentru toţi aceşti beneficiari de astfel 
de servicii de pe teritoriul României. Cererea beneficiarului va 
fi însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului, 
semnată de persoana fizică sau reprezentantul operatorului 
economic, detaliind cazul/motivul imposibilităţii de plată, sub 
sancţiunea răspunderii penale privind falsul în declaraţii. 
(2) La expirarea perioadei de 3 luni menţionate la alin.(l), 
beneficiarii de servicii de utilităţi vor plăti sumele scadente, 
eşalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fară 
a li se percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere. 
(3) Operatorii economici care suportă amânarea la plată vor 
eşalona debitele restante fară a depăşi raportul de 1/12 pe lună. 

 (1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
(3) Nemodificat 
 
(4) Pentru acoperirea echivalentului sumelor afectate de 
măsurile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor 
Publice pune la dispoziția furnizorilor de utilități, prin 
Trezoreria Statului, credite de trezorerie cu dobânda zero 
pentru o perioadă de până la 12 luni. 
(5) La expirarea perioadei prevăzută la alin. (1) furnizorii 
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de utilități plătesc sumele scadente, eșalonat, pe perioada 
menționată la alin. (2) pe măsura încasării contravalorii 
facturilor de la beneficiarii menționați la alin. (1).  
(6) Guvernul României definește până la data de 01 mai 
2020 consumatorul vulnerabil, elaborează și pune în 
funcțiune o schema de ajutor pentru aceștia în conformitate 
cu prevederile art. 5 din Directiva 2019/944/UE privind 
normele comune pentru piaţa internă de energie electrică a 
Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 şi 
de modificare a Directivei 2012/27/UE. 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 
 


