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                                                                        RAPORT 
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale 

nr.241/2005 
 
        În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu 
propunerea legislativă privind modificarea Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale nr. 241/2005, 
trimisă cu adresa nr.Pl.x 367 din 24 septembrie 2012 şi înregistrată cu nr.31/745 din 24 septembrie 2012. 
           Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 17 septembrie 
2012. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din 
Regulamentul  Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră 
decizională.   
         Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 178 din 12 martie 2012.   
         Guvernul prin punctul de vedere transmis, cu adresa nr.620/05 aprilie 2012 nu susţine adoptarea acestei 
iniţiative legislative 
         Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și 
combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înăspririi regimului sancţionator 
pentru o parte dintre infracţiunile prevăzute de acest act normativ. 
         În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 22 octombrie 2012. 
         La dezbaterea iniţiativei legislative au participat, în calitate de invitaţi, din partea Gărzii Financiare, doamna 
Felicia Pop, comisar general şi domnul Gabriel Cărbunaru, comisar general adjunct. 
         Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 18 
deputaţi.  
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         În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative privind modificarea Legii pentru 
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale nr.241/2005, cu amendamentele redate în anexa la prezentul raport. 
         În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 
 

 
                 
 
                       VICEPREŞEDINTE,                                                                                   SECRETAR, 
                       
                       Bogdan Liviu CIUCĂ                                                                          Gabriel ANDRONACHE 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, Ciprian Bucur 
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ANEXĂ 
                                                                                   Amendamente admise 
 
Nr. 
crt. 

Text  Textul propunerii legislative Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendame

ntelor  
1.   

 
Lege privind modificarea Legii pentru 
prevenirea si combaterea evaziunii 
fiscale nr.241/2005. 
 

 
 
Lege privind modificarea 
Legii nr.241/2005 pentru 
prevenirea si combaterea 
evaziunii fiscale  
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 

2.  
Articol unic - Legea pentru 

prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale nr.241/2005 publicata in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 
27.07.2005, cu modificările si 
completările ulterioare, se modifica 
dupa cum urmează: 
 

    Articol unic – Legea 
nr.241/2005 pentru 
prevenirea şi combaterea 
evaziunii fiscale, publicata 
in Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 672 din 27 iulie 2005, cu 
modificările ulterioare se 
modifică dupa cum urmează: 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 

3. Art. 3. -  Constituie 
infracţiune şi se pedepseşte 
cu amendă de la 50.000.000 
lei la 300.000.000 lei fapta 
contribuabilului care, cu 
intenţie, nu reface 
documentele de evidenţă 
contabilă distruse, în 

1. Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 3.- Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni 
la 5 ani fapta contribuabilului care nu 
reface, cu intenţie sau din culpa, 
documentele de evidenţă contabilă 

 
Nemodificat 
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termenul înscris în 
documentele de control, deşi 
acesta putea să o facă. 

 

distruse, în termenul înscris în 
documentele de control. 
  

 
 

  

Art. 4.- Constituie 
infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 6 luni la 
3 ani sau cu amendă refuzul 
nejustificat al unei persoane 
de a prezenta organelor 
competente documentele 
legale şi bunurile din 
patrimoniu, în scopul 
împiedicării verificărilor 
financiare, fiscale sau 
vamale, în termen de cel 
mult 15 zile de la somaţie. 

2. Articolul 4 se modifica si va avea 
următorul cuprins: 

Art. 4.- Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la un an 
la 6 ani refuzul nejustificat al unei 
persoane de a prezenta organelor 
competente documentele legale şi 
bunurile din patrimoniu, în scopul 
împiedicării verificărilor financiare, 
fiscale sau vamale, în termen de cel 
mult 15 zile de la somaţie. 
 

Nemodificat 
 

 

  
 
 
Art. 5. - Constituie 
infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 6 luni la 
3 ani sau cu amendă 
împiedicarea, sub orice 
formă, a organelor 
competente de a intra, în 
condiţiile prevăzute de lege, 
în sedii, incinte ori pe 
terenuri, cu scopul efectuării 
verificărilor financiare, 

3. Articolul 5 se modifica si va avea 
următorul cuprins: 

Art. 5.- Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la un an 
la 6 ani împiedicarea, sub orice formă, 
a organelor competente de a intra, în 
condiţiile prevăzute de lege, în sedii, 
incinte ori pe terenuri, cu scopul 
efectuării verificărilor financiare, 
fiscale sau vamale. 
 

Nemodificat 
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fiscale sau vamale. 

 Art. 6 
 
 
Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de 
la un an la 3 ani sau cu 
amendă reţinerea şi 
nevărsarea, cu intenţie, în cel 
mult 30 de zile de la 
scadenţă, a sumelor 
reprezentând impozite sau 
contribuţii cu reţinere la 
sursă. 

 

4. Articolul 6 se modifica si va avea 
următorul cuprins: 

Art. 6.- Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la un an 
la 6 ani reţinerea şi nevârsarea, cu 
intenţie, în cel mult 30 de zile de la 
scadenţă, a sumelor reprezentând 
impozite sau contribuţii cu reţinere la 
sursă. 

Nemodificat 
 

 

 Art. 9 
 
(2)Dacă prin faptele 
prevăzute la alin. (1) s-a 
produs un prejudiciu mai 
mare de 100.000 euro, în 
echivalentul monedei 
naţionale, limita minimă a 
pedepsei prevăzute de lege şi 
limita maximă a acesteia se 
majorează cu 2 ani. 

5. Alineatul (2) al articolul 9 se 
modifica si va avea următorul 
cuprins: 

"(2) Dacă prin faptele prevăzute la 
alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai 
mare de 100.000 euro, în echivalentul 
monedei naţionale, limita minimă a 
pedepsei prevăzute de lege şi limita 
maximă a acesteia se majorează cu 5 
ani." 

1. Alineatele (2) si (3) ale 
articolului 9 se modifica şi 
vor avea urmatorul 
cuprins: 
 
 
 
(2) Nemodificat 
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(3)Dacă prin faptele 
prevăzute la alin. (1) s-a 
produs un prejudiciu mai 
mare de 500.000 euro, în 
echivalentul monedei 
naţionale, limita minimă a 
pedepsei prevăzute de lege şi 
limita maximă a acesteia se 
majorează cu 3 ani. 

 

6. Alineatul (3) al articolul 9 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. 
(1) s-a produs un prejudiciu mai mare 
de 500.000 euro, în echivalentul 
monedei naţionale, limita minimă a 
pedepsei prevăzute de lege şi limita 
maximă a acesteia se majorează cu 7 
ani." 

Se elimină 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
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