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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale în vederea 
creării de noi locuri de muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de 
cumpărare,  cu care comisia noastră a fost sesizată pe fond cu adresa Biroului 
Permanent nr.PL.x 687 din 16 decembrie 2009. 
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RAPORT 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere  

a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale în vederea creării de noi locuri 
 de muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de cumpărare 

 
 
Cu adresa nr.PL.x. 687 din 16 decembrie 2009, Biroul Permanent conform 

art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare 
şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu  proiectul de Lege pentru 
aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale în 
vederea creării de noi locuri de muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de 
cumpărare. 

 
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri 

(nr.885/28.07.2009) 
•  avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.707/4.03.2010) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, 

((nr.21/338/02.02.2010) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului.  

 
Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  modificarea  şi 

completarea unor acte normative şi are drept scop reducerea  taxelor, impozitelor şi 
contribuţiilor sociale în vederea creării de noi locuri de muncă, creşterii economice şi 
a menţinerii puterii de cumpărare. 
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Proiectul de Lege propune măsuri de reducere a taxelor, impozitelor şi 
contribuţiilor sociale, prin amendarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2009 nr.19/2009, Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
      Aceste măsuri se referă, în principal, la: 

1. anularea impozitului minim; 
2. anularea restricţiilor privind deductibilitatea TVA-ului la achiziţia de     

autoturisme şi a TVA-ului aferent cheltuielilor cu combustibilul; 
3. deduceri fiscale suplimentare pentru investiţii, în cote de până la 50% din 

profitul impozabil ; 
4. reducerea cu 10% a cotelor contribuţiilor la asigurările sociale pentru 

contribuabili; 
5. reducerea cu 50% a cotelor de contribuţii sociale până la data de 

31.12.2010 pentru angajatorii care păstrează şi pentru cei care creează noi 
locuri de muncă şi angajează şomeri aflaţi de peste trei luni de zile fără un 
loc de muncă; 

6. cota redusă de TVA, de 5% pentru toate tranzacţiile cu locuinţe, până la 
20.12.2010; 

7. bonificaţii de 5% din valoarea obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care 
plătesc taxele la termen; 

8. reducerea dobânzii pentru plata cu întârziere a obligaţiilor bugetare. 
 

În urma dezbaterii proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât 
respingerea acesteia din următoarele considerente: 

Prin apariţia Ordonanţei de urgenţă nr.87/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prevederile din proiectul de lege 
referitoare  la  abrogarea alineatelor (2)- (4) ale articolului 18 nu mai au obiect. 

Prevederile referitoare la reducerea dobânzii pentru plata cu întârziere a 
obligaţiilor bugetare nu se mai justifică, deoarece Ordonanţa de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală nr.88/2010, modifică  alineatul (7) al articolului 120, reglementând 
nivelul dobânzii de întârziere la 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale. 

Acordarea  bonificaţiei de 5% din valoarea integrală a obligaţiilor stinse 
prin plata înainte de termen nu poate fi menţinută, această măsură presupunând 
costuri bugetare suplimentare. 

De asemenea, Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, act normativ care 
reglementează scutirea angajatorilor de la plata contribuţiilor de asigurări sociale în 
perioada întreruperii temporare a activităţii. 

Având în vedere că măsurile propuse prin iniţiativa legislativă au ca impact 
reducerea veniturilor bugetului general consolidat şi implicit, majorarea deficitului  



 3

bugetar, era obligator, potrivit prevederilor art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, să se prevadă mijloacele 
necesare pentru acoperirea minusului de venituri. 
 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 73 
alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 
La lucrările comisiei au participat 31 deputaţi, din totalul de 35 membri ai 

comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu  majoritate de voturi. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin. (2) teza 

III-a din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a 
art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 

 
În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea unor măsuri de 

reducere a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale în vederea creării de noi 
locuri de muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de cumpărare, în şedinţa 
din data de 19.10.2010, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
acestuia. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

 Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu 
Consilier parlamentar, 
  Gica Roşu 
 
Consilier parlamentar, 
Luminiţa Ghiorghiu 
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