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 Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

 
 

 

 

 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucureşti, 17.11.2021    

Nr. 4c-2/ 1039 

 

PLx. 517/2021 

 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 

pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 

 
             În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.  

       Prin prezentul proiect de Lege se propune 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. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 

dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa cu prezență fizică și online din ziua de 16 

noiembrie 2021. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, domnul Claudiu Codrea – 

șef serviciu la Direcția Generală de Legislație Fiscală și Reglementări Vamale și Contabile din cadrul 

Ministerului Finanțelor. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de motive și avizele 

Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 

unui aviz favorabil, cu amendamentele admise prezentate în Anexă. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 
 

 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 

alexandra.nistor
New Stamp
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Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente: 

Nr. 

Crt. 

Legea nr.241/2005 pentru 

prevenirea și combaterea 

evaziunii fiscale în vigoare 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1.  

 

LEGE 

privind modificarea şi 

completarea Legii nr.241/2005 

pentru prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale 

LEGE 

privind modificarea Legii 

nr.241/2005 pentru prevenirea 

și combaterea evaziunii fiscale 

Tehnică legislativă  

2.   Articol unic - Legea nr.241/2005 

pentru prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr, 672 din 27 iulie 2005, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

Art.I. - Legea nr.241/2005 pentru 

prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.672 din 27 iulie 2005, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

Tehnică legislativă 

3.  Art.8. –  

 

 

 

(1) Constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 la 

10 ani şi interzicerea unor drepturi 

sau cu amendă stabilirea cu rea-

credinţă de către contribuabil a 

impozitelor, taxelor sau 

contribuţiilor, având ca rezultat 

obţinerea, fără drept, a unor sume 

de bani cu titlu de rambursări sau 

1. La articolul 8, alineatele (1) şi 

(2) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 

„(1) Constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 la 

10 ani şi interzicerea unor 

drepturi, declararea cu rea-

credinţă de către contribuabil a 

impozitelor, taxelor sau 

contribuţiilor, având ca rezultat 

obţinerea, fără drept, a unor sume 

de bani cu titlu de rambursări sau 

1.Nemodificat  
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Nr. 

Crt. 

Legea nr.241/2005 pentru 

prevenirea și combaterea 

evaziunii fiscale în vigoare 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

restituiri de la bugetul general 

consolidat ori compensări datorate 

bugetului general consolidat. 

 

 

(2)Constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 5 la 

15 ani şi interzicerea unor drepturi 

sau cu amendă asocierea în 

vederea săvârşirii faptei prevăzute 

la alin. (1). 

...................................................... 

restituiri de la bugetul general 

consolidat, ori compensări 

datorate bugetului general 

consolidat. 

 

(2) Constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 5 la 

15 ani şi interzicerea unor 

drepturi, asocierea în vederea 

săvârşirii faptei prevăzute la 

alin.(1).” 

4.  Art.9. –  

 

 

 

 

(1) Constituie infracţiuni de 

evaziune fiscală şi se pedepsesc cu 

închisoare de la 2 la 8 ani şi 

interzicerea unor drepturi sau cu 

amendă următoarele fapte 

săvârşite în scopul sustragerii de 

la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: 

 

a)ascunderea bunului ori a sursei 

impozabile sau taxabile; 

b)omisiunea, în tot sau în parte, a 

evidenţierii, în actele contabile ori 

în alte documente legale, a 

operaţiunilor comerciale efectuate 

sau a veniturilor realizate; 

2. La articolul 9, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 

„(1) Constituie infracţiuni de 

evaziune fiscală şi se pedepsesc 

cu închisoare de la 2 la 8 ani şi 

interzicerea unor drepturi, 

următoarele fapte săvârşite în 

scopul sustragerii de la 

îndeplinirea obligaţiilor fiscale:” 

 

2.La articolul 9, partea 

introductivă a alineatului (1) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins:  

 

(1) Nemodificat: 

 

..................................................... 

Autor: dep Ilie Victor, grupul 

parlamentar al USR 

Alineatul 1 al art. 9 

cuprinde și 

descrierea faptelor ce 

constituie infracțiuni, 

la literele a-g. Nu se 

dorește eliminarea 

sau modificarea 

acestora.   
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Nr. 

Crt. 

Legea nr.241/2005 pentru 

prevenirea și combaterea 

evaziunii fiscale în vigoare 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

c)evidenţierea, în actele contabile 

sau în alte documente legale, a 

cheltuielilor care nu au la bază 

operaţiuni reale ori evidenţierea 

altor operaţiuni fictive; 

d)alterarea, distrugerea sau 

ascunderea de acte contabile, 

memorii ale aparatelor de taxat ori 

de marcat electronice fiscale sau 

de alte mijloace de stocare a 

datelor; 

e)executarea de evidenţe contabile 

duble, folosindu-se înscrisuri sau 

alte mijloace de stocare a datelor; 

f)sustragerea de la efectuarea 

verificărilor financiare, fiscale sau 

vamale, prin nedeclararea, 

declararea fictivă ori declararea 

inexactă cu privire la sediile 

principale sau secundare ale 

persoanelor verificate; 

g)substituirea, degradarea sau 

înstrăinarea de către debitor ori de 

către terţe persoane a bunurilor 

sechestrate în conformitate cu 

prevederile Codului de procedură 

fiscală şi ale Codului de procedură 

penală. 

5.  Art.10 –  

 

 

 

3. La articolul 10, alineatul (1) 

se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  

 

3.Nemodificat 
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Nr. 

Crt. 

Legea nr.241/2005 pentru 

prevenirea și combaterea 

evaziunii fiscale în vigoare 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

(1) În cazul săvârşirii unei 

infracţiuni de evaziune fiscală 

prevăzute la art. 8 şi 9, dacă în 

cursul urmăririi penale sau al 

judecăţii prejudiciul cauzat este 

acoperit integral, iar valoarea 

acestuia nu depăşeşte 100.000 

euro, în echivalentul monedei 

naţionale, se poate aplica 

pedeapsa cu amendă. Dacă 

prejudiciul cauzat şi recuperat în 

aceleaşi condiţii este de până la 

50.000 euro, în echivalentul 

monedei naţionale, se aplică 

pedeapsa cu amendă. 

„(1) În 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 calcul, la care se 

adaugă dobânzile şi penalităţile, 

limitele prevăzute de lege pentru 

fapta săvârşită se reduc la 

jumătate” 

 

6.  (11)În cazul săvârşirii uneia dintre 

infracţiunile prevăzute la art. 8 şi 

9, dacă în cursul urmăririi penale 

sau în cursul judecăţii până la 

pronunţarea unei hotărâri 

judecătoreşti definitive 

prejudiciul produs prin comiterea 

faptei, majorat cu 20% din baza de 

calcul, la care se adaugă dobânzile 

şi penalităţile, este acoperit 

integral, fapta nu se mai 

pedepseşte, făcându-se aplicarea 

dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. h) 

din Legea nr. 135/2010 privind 

Codul de procedură penală, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

 

4. La articolul 10, alineatele (11) 

şi (12) se abrogă. 

 

4.Nemodificat  
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Nr. 

Crt. 

Legea nr.241/2005 pentru 

prevenirea și combaterea 

evaziunii fiscale în vigoare 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

(12)Dispoziţiile prezentului articol 

se aplică tuturor inculpaţilor chiar 

dacă nu au contribuit la acoperirea 

prejudiciului prevăzut la alin. (1) 

şi (11). 

...................................................... 

7.    Art.II. - Legea nr.241/2005 

pentru prevenirea și 

combaterea evaziunii fiscale, 

publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.672 

din 27 iulie 2005, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

precum și cu modificările aduse 

prin prezenta lege, va fi 

republicată în Monitorul Oficial 

al României, dându-se texetelor 

o nouă numerotare. 

 

 


	AVIZ

