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unor obligații accesorii 
 

 

 

 

    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 propunerea legislativă privind anularea unor obligații accesorii 

(Plx236/2021), înregistrată sub nr. 4c-1/257 din 3 iunie 2021.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, în 

şedinţa din 25 mai 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 iniţiativa legislativă 

menţionată mai sus, în şedinţa din 8 februarie 2022, desfășurată atât la sediul 

Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru alți membri. 

 Inițiativa legislativă are ca obiect reglementare anularea unor obligaţii fiscale 

accesorii, sub condiţia achitării de către contribuabili, până la data de 15 decembrie 2021, a 

obligaţiilor fiscale principale restante. 

           Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea  de motive, 

punctul de vedere negativ al Guvernului transmis cu adresa nr. 6167 din 24 iunie 2021,   

avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 209 din 12 aprilie 2021, 
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precum și  punctul de vedere favorabil al Consiliului Economic și Social, cu o observație, 

transmis cu adresa nr. 2731 din 30 martie 2021. 

            Conform punctului de vedere negativ al Guvernului precum și a avizului 

negativ al Consiliului Legislativ se observă o similitudine între prevederile inițiativei 

legislative cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 

măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în ceea ce privește obiectul de reglementare a  

anulării unor obligații de plată. Astfel, în vederea sprijinirii, în continuare, a mediului de 

afaceri și a contribuabililor persoane fizice, în contextul actual sanitar și economic dificil, 

pentru a beneficia de această facilitate fiscală, debitorii sunt obligați să depună cererea de 

anulare a accesoriilor până la data de 31 ianuarie 2022, potrivit prevederilor Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal, care reglementează 

anumite măsuri fiscale printre care restructurarea obligațiilor bugetare și anularea unor 

obligații accesorii. 

              Ca urmare, actuala propunere legislativă ar trebui să aibă în vedere integrarea în 

sistemul legislativ deja în vigoare, prin corelarea cu prevederile actelor normative cu care 

aceasta se află în conexiune, cerință obligatorie, conform art. 13 din Legea nr. 24/2000, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

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

avizarea negativă a propunerii legislative privind anularea unor obligații accesorii.  
 

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

legilor ordinare. 
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