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Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind 
plata defalcată a TVA 

 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu 
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata 
defalcată a TVA, trimis cu adresa nr. PLx. 479 din 21 octombrie 2019, înregistrat la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/869 din 22 octombrie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
91 alin (9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2017, în sensul ca mecanismul plăţii defalcate a TVA să fie aplicat numai opţional de 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, şi să fie eliminată obligaţia 
beneficiarilor de a face plata defalcată a TVA, cu excepţia acelora care au optat la rândul 
lor pentru aplicarea mecanismului. Persoanele care vor opta pentru aplicarea mecanismului 
plăţii defalcate a TVA nu vor mai beneficia de reducerea de 5% a impozitului pe profit/pe 
veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul. 

În şedinţa din data de 17 decembrie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
Proiectul de Lege supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul  favorabil 
al Consiliului Legislativ �i al Consiliului Economic �i Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil Proiectului Lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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