Parlamentul României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,
Nr. 22/593/22.02.2012

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din
Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal,
cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.PL.x 674
din 28 noiembrie 2011.

PREŞEDINTE,
Maria Eugenia Barna
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Parlamentul României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,
Nr. 22/593/22.02.2012

RAPORT SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2011
pentru modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind
organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

Cu adresa nr. PLx 674 din 28 noiembrie 2011, 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 privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanţa
Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal.
În şedinţa din data de luni, 20 februarie 2012, Camera Deputaţilor, în temeiul
art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2011 pentru
modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi
funcţionarea cazierului fiscal, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou
raport.
Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 7 din
Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal,
în sensul diferenţierii termenului în care se radiază faptele şi situaţiile ce atrag înscrierea
în cazierul fiscal, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite de către contribuabil.
La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului legislativ şi
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2011.
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi al
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa
decizională a Camerei Deputaţilor .
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
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La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 18 deputaţi, din
totalul de 33 de membri ai comisiei.
La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în conformitate cu prevederile
art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Doru Dudaş –
director general la Ministerul Finanţelor Publice.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea membrilor prezenţi la
dezbatere.
În urma dezbaterii, în şedinţa din data de 21 februarie 2012, comisia propune
supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea
art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea
cazierului fiscal, cu amendamentele admise prezentate în anexă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Maria Eugenia Barna

Nicolae Bud

Întocmit,
Consilier parlamentar Ene Giorgiana
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Anexă
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

1.

2.

Text ordonanţă

Text Senat
LEGE
privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.
25/2011 pentru modificarea
art. 7 din Ordonanţa
Guvernului nr. 75/2001
privind organizarea şi
funcţionarea cazierului fiscal
Articol unic. – Se aprobă
Ordonanţa Guvernului nr. 25
din 31 august 2011 pentru
modificarea
art.
7
din
Ordonanţa Guvernului nr.
75/2001 privind organizarea şi
funcţionarea cazierului fiscal,
adoptată în temeiul art. 1
pct.I.6 din Legea nr. 131/2011
privind abilitatea Guvernului
de a emite ordonanţe, şi
publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 628
din 2 septembrie 2011.
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Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
nemodificat

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr. 25 din 31
august 2011 pentru modificarea
art.
7
din
Ordonanţa
Guvernului nr. 75/2001 privind
organizarea şi fuincţionarea
cazierului fiscal, adoptată în
temeiul art. 1 pct.I.6 din Legea
nr. 131/2011 privind abilitarea
Guvernului
de
a
emite
ordonanţe, şi publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 628 din 2
septembrie
2011,
cu
următoarele modificări:

Motivarea
amendamentelor propuse

3.

4.

nemodificat
ORDONANŢA
pentru modificarea art. 7 din
Ordonanţa Guvernului nr.
75/2001 privind organizarea
şi funcţionarea cazierului
fiscal
Art. I. - Articolul 7 din nemodificat
Ordonanţa Guvernului nr.
75/2001 privind organizarea şi
funcţionarea cazierului fiscal,
republicată
în
Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr. 664 din 23 iulie 2004, cu
modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"- Art. 7. - (1) Contribuabilii
care au înscrise date în cazierul
fiscal se scot din evidenţă dacă
se află în următoarele situaţii:
a) faptele pe care le-au săvârşit
nu mai sunt sancţionate de
lege;
b) a intervenit reabilitarea de
drept
sau
judecătorească
constatată
prin
hotărâre
judecătorească;
c) faptele înscrise în cazierul
fiscal sunt sancţionate ca

nemodificat

- La articolul I, articolul 7,
alineatul (1), literele g) şi h)
se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

nemodificat
nemodificat

nemodificat
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infracţiuni şi nu au mai săvârşit
fapte de această natură într-o
perioadă de 5 ani de la data
rămânerii definitive a ultimului
act prin care au fost sancţionate
aceste fapte;
d) faptele înscrise în cazierul
fiscal sunt sancţionate drept
contravenţii,
cu
excepţia
faptelor prevăzute la lit. e), şi
nu au mai săvârşit fapte de
natura celor prevăzute la art. 2
într-o perioadă de un an de la
data rămânerii definitive a
ultimului act prin care au fost
sancţionate aceste fapte, cu
condiţia achitării cuantumului
amenzilor contravenţionale. În
situaţia în care cuantumul
amenzilor nu a fost achitat în
această perioadă, scoaterea din
evidenţă se realizează la data
achitării amenzilor sau după
împlinirea unui termen de 5 ani
de la data rămânerii definitive a
ultimului act prin care au fost
sancţionate aceste fapte, în
situaţia în care cuantumul
amenzilor nu a fost achitat;
e) faptele înscrise în cazierul

nemodificat

nemodificat
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fiscal sunt sancţionate drept
contravenţii
la
regimul
produselor accizabile şi nu au
mai săvârşit fapte de natura
celor prevăzute la art. 2 într-o
perioadă de 5 ani de la data
rămânerii definitive a ultimului
act prin care au fost sancţionate
aceste fapte;
f) au fost stinse creanţele
fiscale datorate ca urmare a
atragerii răspunderii solidare cu
debitorul declarat insolvabil
sau insolvent. Data scoaterii
din evidenţă este data stingerii
creanţelor fiscale, însă nu mai
devreme de un an de la data
comunicării deciziei organului
fiscal
competent
rămase
definitivă în sistemul căilor
administrative sau judiciare de
atac. În situaţia în care
creanţele fiscale nu au fost
stinse în termen de 5 ani de la
comunicarea deciziei, scoaterea
din evidenţă se realizează
începând cu această dată;
g)
contribuabilul
declarat
inactiv a fost reactivat. Data
scoaterii din evidenţă este data

nemodificat

“g) contribuabilul declarat Pentru corelare cu
inactiv a fost reactivat. Data modificările aduse Codului
scoaterii din evidenţă este data de procedură fiscală prin OG
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reactivării contribuabilului în
situaţia în care acesta a fost
declarat inactiv pentru cazul
prevăzut la art. 781 alin. (1) lit.
a) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, sau data împlinirii
unui termen de 3 luni de la data
reactivării contribuabilului în
situaţia în care acesta a fost
declarat inactiv pentru cazurile
prevăzute la art. 781 alin. (1)
lit. b) sau c) din ordonanţa mai
sus
menţionată.
Aceste
prevederi sunt aplicabile şi
reprezentanţilor legali;
h) decesul, respectiv radierea
contribuabilului. În situaţia
radierii
unei
persoane
juridice declarată inactivă
anterior
radierii,
inactivitatea fiscală înscrisă
în
cazierul
fiscal
al
reprezentantului legal se
scoate din evidenţa acestuia
la data împlinirii unui termen
de un an de la data radierii
contribuabilului. “

reactivării contribuabilului în
situaţia în care acesta a fost
declarat inactiv pentru cazul
prevăzut la art. 78 alin. (5) lit.
a) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, sau data împlinirii
unui termen de 3 luni de la data
reactivării contribuabilului în
situaţia în care acesta a fost
declarat inactiv pentru cazurile
prevăzute la art. 78 alin. (5) lit.
b) sau c) din ordonanţa mai sus
menţionată;
h) decesul, respectiv radierea
contribuabilului.
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nr. 29/2011
Pentru a reglementa şi data
scoaterii din evidenţă a
reprezentanţilor legali ai
pesoanelor
juridice
în
situaţia în care inactivitatea a
fost înscrisă şi în cazierul
fiscal
al
acestora
iar
contribuabilul
a
fost
reactivat.

Pentru a reglementa şi data
scoaterii din evidenţă a
reprezentanţilor legali ai
persoanelor
juridice
în
situaţia în care inactivitatea a
fost înscrisă şi în cazierul
fiscal
al
acestora
iar
contribuabilul inactiv a fost
radiat.

nemodificat
(2) În cazul în care în cazierul
fiscal al contribuabililor aflaţi
în
una
dintre
situaţiile
prevăzute la alin. (1) există şi
alte menţiuni cu privire la alte
fapte,
se
şterg
numai
menţiunile
care
impun
scoaterea din evidenţă."

5.

Art. II. - Prevederile art. I se nemodificat
aplică şi în ceea ce priveşte
scoaterea din evidenţă a
faptelor şi situaţiilor înscrise în
cazierul fiscal la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe,
dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de acesta.

nemodificat

Art.
II.
–
Ordonanţa
Guvernului nr. 75 /2001
privind
organizarea
şi
funcţionarea cazierului fiscal,
republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr. 664 din 23 iulie 2004, cu
modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu cele
aduse prin prezenta lege, va
fi republicată în Monitorul

6.
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Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă
numerotare.
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