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         Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale, 
trimis  spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.63 din 1 februarie 2017, Camera 
Deputaţilor fiind Camera decizionala.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 11.04.2017  
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 
privind anularea unor obligaţii fiscale 

 
            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere pe fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale. 
 

      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit propunerea 
legislativa în şedinţa din data de 22 decembrie 2016. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Camera decizionala. 

 
     Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ si 

Comisia Juridica, de disciplina si imunitati si avizat negativ de catre Comisia pentru 
munca si protectie sociala. 

 
     Guvernul nu sustine proiectul de Lege. 
 

          Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea art.2 din Legea nr.209/2015, în sensul înlocuirii indemnizaţiei primite 
pe perioada delegării sau detaşării, în scopul recalificării fiscale a sumelor 
reprezentând drepturi salariale primite în aceste condiţii.              

               În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 11 aprilie 2017. 

               Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-
au înregistrat prezenţa la dezbateri 24 deputaţi. 
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La dezbaterea acestui proiect de Lege au fost prezenţi, în calitate de 
invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice . 

 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 

prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea proiectului de Lege deoarece initiativa legislativa este in 
contradictie cu scopul care a stat la baza initierii proiectului Legii nr.209/2015, si 
anume corectarea unor inechitati din trecut, generate de necorelarea unor acte 
normative. Totodata initiativa legislativa de modificare a prevederilor art.2 din 
Legea nr.209/2015 este tardiva, in conditiile in care actul normativ mentionat a intrat 
in vogoare la data de 23 iulie 2015 si pana la aceasta data si-a produs deja efectele. 
Aplicarea prevederilor initiativei legislative poate crea confuzie, deoarece se 
propune ca obiectul art.2 din Legea nr.209/2015 (anularea obligatiilor fiscale) sa-l 
faca veniturile de natura salariala primite pe perioada delegarii si detasarii, 
venituri care au fost recalificate, de organele fiscale, in temeiul art.11 din Codul 
fiscal. 
   

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor organice.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
    
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, 
 Radu Ciuperceanu 
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