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BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege privind 
modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii 
fiscale, trimis cu adresa nr. PL- x 517 din 25 octombrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-
13/907 din 26 octombrie 2021. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

 

                                                       PREŞEDINTE, 
 

                                                                    Laura  Vicol 
 
 
 
 
 
 
 

paul.serban
Conform cu originalul
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RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 
pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege privind modificarea 
și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, 
trimis cu adresa nr. PL- x 517 din 25 octombrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/892 din 26 
octombrie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege ca 
urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constitutia României republicată, în data de 18 octombrie 2021 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 552 din 9 iulie 2021, a avizat favorabil 
proiectul de lege. 
 Consiliul Economic și Social a avizat negativ proiectul de lege. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 
a avizat negativ proiectul de lege prin avizul nr.  4c-6/1006/4 noiembrie 2021. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil proiectul de lege cu un 
amendament, prin avizul cu nr. 4c-2/1039 din 17 noiembrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.241/2005. 
Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează eliminarea posibilităţii plăţii unei amenzi 
ca alternativă a pedepsei cu închisoarea pentru infracţiunea de evaziune fiscală, 
reintroducerea pedepsirii faptei, chiar şi în condiţiile achitării prejudiciului, precum şi 
instituirea unei diminuări a limitelor pedepselor, la jumătate, în cazul achitării 
prejudiciului, majorat cu 20%, plus plata dobânzilor şi penalităţilor, înainte de primul 
termen de judecată. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, 
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avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social, în şedinţa din 2 
noiembrie 2022.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru 
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa 
care face parte din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
  
 
 
                      
                                 PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 
 
                                  Laura  Vicol                                Ladányi László-Zsolt 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Paul Şerban 



 
Anexa  

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 
Nr. 
crt. 

Text Senat Amendament 1.Motivare pentru 
susţinerea 
amendamentului 
2.Motivare pentru 
respingerea 
amendamentului 

Camera decizională 

1. La articolul 9, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 

 La articolul 9 alineatul (1), 
partea introductivă va avea 
următorul cuprins:” 
Autor: dep.Victor Ilie, grup 
parlamentar USR 
 

1.Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
2. Prin vot, amendamentul 
a fost respins. 

Camera Deputaților 

2. La articolul 10, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 
„(1) In cazul săvârşirii unei 
infracţiuni de evaziune fiscală 
prevăzute la art. 8 şi 9, dacă în 
cursul urmăririi penale sau al 
judecăţii, până la primul 
termen de judecată, inculpatul 
acoperă integral prejudiciul 
produs prin comiterea faptei, 
majorat cu 20% din baza de 

 
 
 
 

(1) Se elimină  
Autor: dep. Victor Ilie 
 
 
 

1.Este de dorit pentru 
recuperarea prejudiciilor 
ca, pentru prejudicii mici, 
făptuitorii să fie motivați 
să achite prejudiciul, cu 
posibilitatea de a evita 
sancțiunea unei pedepse 
privative de libertate 
2.Prin vot, amendamentul 
a fost respins 

Camera Deputaților 
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calcul, la care se adaugă 
dobânzile şi penalităţile, 
limitele prevăzute de lege 
pentru fapta săvârşită se reduc 
la jumătate” 
 

3.  La articolul 10, alineatele (11) și 
(12) se abrogă. 
 

      (11) și (12) Se elimină  
 

Autor: dep. Victor Ilie 

1. Este de dorit pentru 
recuperarea prejudiciilor 
ca, pentru prejudicii mici, 
făptuitorii să fie motivați 
să achite prejudiciul plus o 
penalitate de 20%, cu 
posibilitatea de a evita 
orice sancțiune de natură 
penală. 
2.Prin vot, amendamentul 
a fost respins 

Camera Deputaților 

4.  
După alineatul (12) al 
articolului 10, se introduce 
un nou alineat, (13), cu 
următorul cuprins: 

(13) În cazul săvârșirii unei 
infracțiuni prevăzute de 
prezenta lege în care 
prejudiciul este mai mare 
de 100.000 euro, în 
echivalentul monedei 
naționale, dacă în cursul 
urmăririi penale sau al 
judecății prejudiciul 

1. Este de dorit ca cei care 
săvârșesc prejudicii de 
peste 100.000 Euro să 
beneficieze de diminuare a 
pedepsei pentru situația 
recuperării prejudiciului. 
Practic, în lipsa unei 
motivații reale, aceștia nu 
vor fi determinați să 
plătească prejudiciul 
2.Prin vot, amendamentul 
a fost respins 

Camera Deputaților 
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cauzat este acoperit 
integral, limitele 
pedepselor prevăzute de 
lege se reduc la jumătate. 

Autor: dep. Victor Ilie 
5.  

Alineatul (2) al articolului 
10 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 

 (2)Dispoziţiile prevăzute 
la alin. (1), (11) și (13)  nu 
se aplică dacă făptuitorul a 
mai săvârşit o infracţiune 
prevăzută de prezenta lege 
într-un interval de 15 ani 
de la comiterea faptei 
pentru care a beneficiat de 
prevederile alin. (1) sau (11). 

 

Autor: dep. Victor Ilie 

1. În practică, un dosar 
penal de evaziune fiscală 
poate dura suficient de 
mult timp ca între 
nmomentul săvârșirii 
faptei și condamnare / 
pronunațre sentință 
definitivă să treacă 5 ani. 
Astfel, cvasi- majoritatea 
cazurilor, alineatul nu 
produce niciun efect. 
Interdicția de a beneficia 
de clemență pentru 
recidiviști trebuie să fie 
limitată, de aceea durata 
trebuie să fie de minimum 
15 ani. 
2. Prin vot, amendamentul 
a fost respins 

Camera Deputaților 

 


