
 

 

 
            PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

           CAMERA DEPUTAŢILOR 
     

     Comisia pentru politică economică, 
                reformă şi privatizare 
       
       

                      Nr. 4c-1/41                                                                                                                                                                                                                                                                       
                      Nr. PL-x 26/2016 
                                                            

                                                                                                          Bucureşti, 19.09.2016 
 
 

 BIROULUI  PERMANENT  
                                                                     AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra cererii de reexaminare a                     
Legii privind impozitul specific unor activităţi, transmisă cu adresa nr. PL-x 26/2016 din                      
19 septembrie 2016, înregistrată sub nr. 4c-1/41 din 19 septembrie 2016,                                  
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 
    PREŞEDINTE 
 

           Mihai TUDOSE



 

 2 

 
 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

         Comisia pentru politică economică, 
                     reformă şi privatizare 
                           
       

                                                     Nr. 4c-1/41    
                                                     Nr. PL-x 26/2016 
                                                                 

                                                           Bucureşti, 19.09.2016         
 
 

      RAPORT  
     asupra  

cererii de reexaminare a Legii privind impozitul specific unor activităţi 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1)  și (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată cu reexaminarea Legii privind impozitul specific 
unor activităţi, transmisă cu adresa nr. PL-x 26/2016 din 19 septembrie 2016, înregistrată sub nr. 4c-1/41 din                                 
19 septembrie 2016. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor                                                    
art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi transmisă, spre promulgare, Preşedintelui României 
la data de 4 iulie 2016. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a 
retransmis Legea privind impozitul specific unor activităţi Parlamentului României, în vederea reexaminării, pentru 
următoarele considerente:  
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● Prin derogare de la prevederile Titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea privind impozitul specific unor activităţi prevede introducerea, începând cu data de                         
1 ianuarie 2017, a unui impozit specific pentru persoanele juridice române care desfăşoară activităţi în domeniul turistic, 
hotelier, restaurante, baruri şi alimentaţie publică. În forma transmisă la promulgare, legea stabileşte regulile generale de 
aplicare, declarare şi plată a impozitului menţionat, modalităţile de calcul ale acestuia, normele pentru perioada de 
inactivitate, încetarea activităţii, regimul pierderilor fiscale şi termenele de declarare a menţiunilor. Astfel, operatorii 
economici care desfaşoară activităţile descrise mai sus vor plăti, indiferent de mărimea cifrei de afaceri şi de nivelul 
profitului, un impozit specific, calculat pe numărul de locuri de cazare sau mărimea spaţiului alocat activităţii. 

● Justificată de necesitatea creşterii încasărilor la bugetul de stat, de promovarea unei etici în afaceri, precum şi de 
importanţa domeniului turismului şi alimentaţiei publice, Legea privind impozitul specific unor activităţi, prin efectele pe 
care le poate produce asupra activităţii unor operatori economici din domeniu, nu realizează pe deplin scopul preconizat de 
legiuitor. 

● Astfel, ca efect al legii, valoarea impozitului stabilit conform noilor reglementări va fi mai mare decât cea plătită 
conform prevederilor Codului fiscal pentru anumiţi operatori economici, în timp ce alţi operatori economici vor plăti mai 
puţin decât în prezent pentru aceeaşi activitate desfăşurată, ignorându-se capacitatea de plată a contribuabilului la sfârşitul 
exerciţiului financiar. 

● Operatorii economici care vor plăti un impozit specific mai mare decât cel determinat conform prevederilor 
Codului fiscal în vigoare vor fi nevoiţi să găsească resurse financiare pentru a achita impozitul, ceea ce va conduce fie la 
creşterea gradului de îndatorare şi, implicit la reducerea investiţiilor, fie la adoptarea unor practici de evaziune fiscală sau 
chiar la închiderea activităţii. 

● Pe de altă parte însă, prin faptul că pentru anumiţi operatori economici introducerea impozitului specific va 
determina, în concret, o obligaţie bugetară mai mică decât cea care ar fi stabilită în temeiul Codului fiscal, se poate 
interpreta că aceştia beneficiază de un avantaj selectiv în raport de ceilalţi, care se află în aceeaşi situaţie. Întrucât 
reglementarea privind impozitul specific reprezintă o derogare de la prevederile Titlului II din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv de la sistemul de referinţă reprezentat de impozitul pe 
profit sau pe venit, aceasta ar putea fi susceptibilă de a conferi un avantaj în cazul anumitor operatori economici, care ar 
putea fi interpretat ca reprezentând un ajutor de stat. 

Conform prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au reluat 
dezbaterile asupra legii în raport de solicitările formulate de Preşedintele României în cererea de reexaminare, în ședința din 
19  septembrie 2016. 
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La şedinţa Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, din totalul de 23 de membri, au fost prezenţi la 
dezbateri  toţi deputaţii. 

 
Potrivit reglementărilor art. 56 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la lucrările 

Comisiei au participat, în calitate de ini țiatori, domnul deputat Mircea-Titus Dobre și domnul deputat Vasile-Daniel Suciu. 
În  urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), să admită, în parte, 

cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României şi să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
Legii privind impozitul specific unor activităţi, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa la prezentul raport. 

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

 
 
 

                   PREŞEDINTE                                                                                                           SECRETAR    
            
               Mihai TUDOSE                                                                                                            Cornel ITU 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
Crt. 

Forma transmisă la promulgare Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

 
Art.2.- (1) În înțelesul prezentei legi, termenii și 
expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 
........................................................ 
c) complex hotelier - un ansamblu de structuri de 
primire turistice cu funcţiuni diferite care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

i) sunt exploatate de acelaşi operator 
economic; 

ii) activităţile realizate sunt cuprinse 
într-o singură evidenţă contabilă; 

iii) sunt amplasate în perimetrul aceleiaşi 
unităţi de cazare; 
 

- La articolul 2 alineatul 1, litera c) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
Art. 2. ─ (1) În înțelesul prezentei legi, termenii și 
expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 
 
c) complex hotelier - structură de primire 
turistică cu funcțiuni de cazare care pentru 
obținerea certificatului de clasificare include în 
perimetrul ei alte activități, dar cel puțin una 
clasificată ca impusă aferentă codurilor CAEN 
5610 și/sau 5630,  și îndeplinește cumulativ 
următoarele condiții: 
i) sunt exploatate de aceiași persoană juridică 
română; 
ii) înregistrează distinct în evidența contabilă 
operațiunile efectuate; 
iii) nu include activitățile aferente codurilor 
CAEN 5621 și 5629; 
 
        Autor: dep. Mircea-Titus Dobre  
 
 
 
 
 

Modificarea este necesară 
pentru ca definiția să fie în 
concordanță cu Ordinul 
președintelui Autorității 
Naționale pentru Turism 
nr. 415/2016 pentru 
modificarea și 
completarea Normelor 
metodologice privind 
eliberarea certificatelor 
de clasificare a 
structurilor de primire 
turistice cu funcțiuni de 
cazare și alimentație 
publică, a licențelor și 
brevetelor de turism, 
aprobate prin Ordinul 
președintelui Autorității 
Naționale pentru Turism 
nr. 65/2013. 
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Nr. 
Crt. 

Forma transmisă la promulgare Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
 
 
            

 
 
 
 

 

 

„Formula de calcul al impozitului specific 
anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca 
activitate principală sau secundară activitatea cu 
codul CAEN:  

Anexa nr.1  

5610 - „Restaurante”, 5621 - „Activităţi de 
alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 - 
„Alte servicii de alimentaţie” 

Impozit specific anual/unitate = k*(x+y*q)*z, 

unde:  

k - 1400, valoarea impozitului standard (lei) 

x - variabilă în funcţie de rangul localităţii  

               y - variabilă în funcţie de suprafaţa utilă 

comercială/de servire/ de desfăşurare a activităţii         

               z - coeficient de sezonalitate 

               q = 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru 

spaţiu tehnic unitate - locaţie de desfăşurare a activităţilor 

Suprafaţa cuprinsă între Variabilă în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei 
(variabila „y”) 

0 mp - 30 mp 2,0 
31 mp – 50 mp 7,0 
51 mp – 70 mp 12,0 
71 mp - 90 mp 16,0 

91 mp – 120 mp 21,0 
121 mp - 160 mp  

 
29,0 

161 mp – 200 mp 38,0 
201 mp - 240 mp 

 
47,0 

241 mp – 300 mp 58,0 
301 mp – 400 mp 75,0 
401 mp – 500 mp 80,0 
501 mp – 600 mp 85,0 
601 mp – 700 mp 90,0 
701 mp – 800 mp 95,0 

peste 801 mp 105,0 

Coeficient de sezonalitate 
(variabila „z”) 

Bucureşti, Cei 8 Poli 0,45 

Municipii, oraşe 0,35 

Staţiuni turistice de interes național 0,30 

Sate, comune și stațiuni turistice de interes 
local 

0,10 

Variabila în funcţie de rangul localităţii  
(variabila „x”) 

Bucureşti Zona A 17,0 
Zona B 16,0 
Zona C 15,0 
Zona D 13,5 

8 Poli (Braşov, Cluj Napoca, 
Constanţa, Craiova, Iaşi, 

Ploieşti, Sibiu, Timişoara) 

Zona A 15,0 
Zona B 14,0 
Zona C 13,0 
Zona D 11,5 

Municipiu Zona A 13,0 
  Zona B 11,0 
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1 Pentru următoarele categorii de activităţi, aferente codului CAEN 5610: 
a) vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată 
b) cărucioare mobile care vând mâncare 
c) prepararea hranei la standuri din pieţe 
 impozitul specific anual/unitate este în sumă de 1500 lei. 

 
 
 

 
Anexa nr. 3 

 
 

Zona C 9,0 
Zona D 7,0 

Oraş 5,0 
Staţiuni 5,0 
Comună 3,0 

TABEL 6  

LEI / loc cazare/ an Structura 
1*, 2*, 3* 

Structura 
4*, 5* 

cod CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru 
vacanțe și perioade de scurtă durată 

 
22 

 
31 


	     Comisia pentru politică economică,
	CAMEREI  DEPUTAŢILOR
	Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra cererii de reexaminare a                     Legii privind impozitul specific unor activităţi, transmisă cu adresa nr. PL-x 26/2016 din                      19 septembrie 2016, înregistrată sub nr. 4c-1/41 din 19...
	cererii de reexaminare a Legii privind impozitul specific unor activităţi
	În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1)  și (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată cu reexaminarea Legii privind impozitul specific unor ...

	         Comisia pentru politică economică,

		2016-09-19T18:17:04+0300
	Constantinescu Anda Elena




