
 

 

  

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică  economică, 

 reformă şi privatizare 
 

 Bucureşti,  
Nr. 21/170/31.05.2005 

 
A    V    I    Z 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale 
referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 199/2005). 

 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională,  trimis cu adresa nr.  PLx 199/25.05.2005.  
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din  31 mai 

2005. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 mai 2005. 

 Proiectul de lege reglementează măsuri de disciplinare a contribuabililor, pentru a fi creată o egalitate de tratament, pentru creşterea gradului de 

colectare şi asigurarea resurselor necesare pentru punerea în aplicare a programului de guvernare. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât în unanimitate ca proiectul de lege să fie 

avizat cu amendamente, conform anexei. 

 
                PREŞEDINTE, 
      Mihai Tudose 
 

         SECRETAR 
         Vasile Cosmin Nicula 
                                                                                                                             Experţi parlamentari: 
                                                                                                                      Alina Hodivoianu  

          Răzvan Condurăţeanu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
 
 

Nr 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendamente admise 
Autor 

Motivaţie CD 

1 Art. I – La data intrării în vigoare a prezentei   CD 
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ordonanţe de urgenţă, se abrogă următoarele 
dispoziţii legale referitoare la acordarea 
înlesnirilor la plată: 
………………………….. 
14) orice alte dispoziţii legale care 
reglementează acordarea de înlesniri la plata 
obligaţiilor bugetare restante. 
 

 
 
 
 
La articolul I, punctul 14 se abrogă. 
 
 
 

Pentru 
claritatea  
textului. 

2  La art. II se introduce, după alineatul  2, un 
alineat nou: 
Pentru societăţile comerciale prevăzute la 
alin. (1) şi (2), calculul dobânzilor şi 
penalităţilor de orice fel se efectuează până 
la data transferului dreptului de 
proprietate asupra acţiunilor către 
cumpărător.  
Dobânzile şi penalităţile de întârziere 
calculate până la data transferului 
dreptului de proprietate se scutesc şi în 
situaţia în care debitul principal a fost 
achitat. Aceste dispoziţii nu dau dreptul la 
restituire, în cazul în care au fost plătite 
sume în contul dobânzilor şi/sau al 
penalităţilor, în acest caz scutirea 
referindu-se numai la contravaloarea 
dobânzilor şi/sau penalităţilor rămase de 
plătit după data intrării în vigoare a 

In vederea 
evitării 
birocratizării 
excesive. 

CD 
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prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 
Autor: Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 
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Art. III alin. (1) Debitorii care au beneficiat de 
înlesniri la plata obilgaţiilor datorate bugetului 
de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, 
bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului 
asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale sau bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, 
acordate în baza reglementărilor legale în 
materie, şi care, până la data de 30 aprilie 
2005, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în 
rate, a obligaţiilor fiscale curente, cu termene de 
plată până la aceeaşi dată, precum şi a 
îndeplinirii celorlalte condiţii în care înlesnirile 
au fost la aceeaşi dată, precum şi a îndeplinirii 
celorlalte condiţii în care înlesnirile au fost 
aprobate, beneficiază de menţinerea înlesnirilor 
pentru sumele rămase de plată, începând cu data 
de 30 aprilie 2005, cu toate efectele prevăzute 
de lege. 

La articolul III, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
Art. III alin. (1) Debitorii care au beneficiat 
de înlesniri la plata obilgaţiilor datorate 
bugetului de stat, bugetului asigurărilor 
sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru 
şomaj, bugetului asigurărilor pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale sau bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate, după caz, acordate în baza 
reglementărilor legale în materie, şi care în 
termen de 15 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a 
legii de aprobare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, fac dovada stingerii sumelor 
cuprinse în rate, a obligaţiilor fiscale curente, 
cu termene de plată până la aceeaşi dată, 
precum şi a îndeplinirii celorlalte condiţii în 
care înlesnirile au fost aprobate, beneficiază 
de menţinerea înlesnirilor pentru sumele 
rămase de plată, începând cu data de 30 
aprilie 2005, cu toate efectele prevăzute de 

Precizare 
necesară. 

CD 
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lege. 
 
Autor: Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 
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