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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor, trimisă 
cu adresa nr. Plx.704/2016  din 19 octombrie 2015 Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisiei pentru industrii şi servicii, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian IANCU 
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RAPORT COMUN 
 

asupra propunerii legislative privind reducerea evaziunii  
fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci şi Comisia pentru 
industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă 
privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor, trimisă 
cu adresa nr. Plx.704/2015 din 19 octombrie 2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 13 octombrie 2015. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul negativ al Comisiei pentru administrație 
publică şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
acordarea unor recompense valorice sub forma de vouchere de cumpărări 
nenominalizate sau sub forma unei valori debitate într-un cont bancar special cu 
cardul de credit, în scopul reducerii evaziunii fiscale. Aceste recompense se acordă 
persoanelor fizice care plătesc, în numerar şi/sau cu mijloace electronice, cumpărările 
de mărfuri, produse, bunuri, lucrări sau servicii de orice fel, achiziţionate din 
comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul, sau de la alte persoane fizice, pentru care 
exista obligaţia legală de a elibera la vânzare documente justificative care să ateste 
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vânzarea respectivă. Sunt exceptate vânzările efectuate prin hipermarketuri, 
supermarketuri, reţele comerciale mari de orice fel, depozite de mărfuri, bunuri, 
materiale sau produse. 

Voucherele de cumpărări sau valoarea debitată în cont se acordă în baza 
unui decont depus trimestrial, de către cumpărător, la primărie de către persoanele 
fizice din mediul rural şi la serviciul de impozite şi taxe locale de către persoanele 
fizice de mediul urban. Listele cu valoare nominală a voucherelor şi/sau valoarea cu 
care se va debita cardul de debit al deponenţilor deconturilor de cumpărări se 
întocmesc de către unităţile de trezorerie. Voucherele au valori fixe, sunt tipărite de 
către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” S.A., şi au regim special de 
gestionare în cadrul Trezoreriei Statului. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru 
industrii şi servicii şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

 
Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 

legislativă în şedinţa din 22 februarie 2017, iar cei ai Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci în ziua de 01 martie 2017.   

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 19 
deputaţi, din totalul de 20 membri ai Comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi din totalul de 25 de 
membri. 

La dezbaterile celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării propunerii legislative privind reducerea evaziunii 
fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea acesteia din următoarele considerente: 

- legislaţia în vigoare prevede măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale şi 
încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării 
veniturilor operatorilor economici; 

- fixarea termenului de plată a TVA contravine Codului fiscal, o persoană 
impozabilă nu datorează bugetului de stat taxa colectată pentru operaţiunile efectuate, 
ci diferenţa între taxa colectată şi taxa deductibilă dintr-o perioadă fiscală. Prin 
urmare obligarea persoanelor fizice care vând produse în pieţe, oboare, bâlciuri sau 
alte locuri special amenajate, prestează servicii sau execută lucrări la plata TVA 
pentru vânzările efectuate la data care predau aparatul de marcat electronic fiscal 
lucrătorului comercial şi către acesta, ar conduce la plata unei alte sume decât TVA 
efectiv datorată şi ar contraveni legislaţiei în domeniul TVA şi aquis – ului comunitar 
în materie pentru care România şi-a asumat obligaţia de a-l respecta. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian IANCU 
 
 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

 
 

SECRETAR, 
 

Roxana Mânzatu 
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