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             În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a 

fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru anularea unor 

obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative (PLx 583/2021), 

transmis cu adresa nr. PL-x 583 din 7 decembrie 2021, înregistrat sub nr. 4c-1/459 

din 8 decembrie 2021.  

              Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, 

cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, 

în şedinţa din 25 noiembrie 2021.  

               Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                               

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

  Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3) și art. 131 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 22 februarie 2022, desfășurată 

atât la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice 

pentru alți membri. 



               Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare anularea unor obligaţii 

fiscale, precum şi modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii 

nr.16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. 

Iniţiativa vizează, printre altele, anularea diferenţelor de obligaţii fiscale principale 

şi/sau obligaţii fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere 

emise şi comunicate contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor reprezentând 

indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, 

detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai 

angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente 

perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a prezentului 

proiect şi neachitate. 

                Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, punctul de vedere al Asociației Patronale a 

Transportatorilor Europa 2002 (APTE), punctul de vedere al Uniunii Naționale 

a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), avizul favorabil al 

Consiliului Economic și Social, cu observații, transmis cu adresa nr. 7264 din        

19 octombrie 2021, precum și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu 

observaţii şi propuneri, transmis cu adresa nr. 907 din 8 noiembrie 2021. 
 

                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru anularea unor obligații 

fiscale și pentru modificarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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