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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru 

modificarea unor acte normative 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 

sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și  

Comisiei pentru muncă și protecție socială care sunt sesizate în fond, cu proiectul 

de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte 

normative, transmis cu adresa nr. P.L.x. 583/2021 din 07.12.2021. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.907/08.11.2021, avizează favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

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

data de 25.11.2021. 

 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 7264 din 19.10.2021, a avizat 

favorabil prezentul proiect de act normativ cu observații. 

 Proiectul de lege 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 
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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. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, în ședința din data de 01.03.2022, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 


