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PARLAMENTUL ROMANIEI
SEN AT

LEGE

privind modiHcarea si completarea art.lO din Legea nr.241/2005 pentru 

prevenirea §i combaterea evaziunii fiscale

Senatiil addpta prezentul proiect de lege :

Articol unic.- Articolul 10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si 
combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.672 din 27 iulie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza 

dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
A

„(1) In cazul savar§irii unei inffacfiuni de evaziune fiscala prevazute de 

prezenta lege, daca in cursul urmaririi penale sau al judecafii, pana la primul 
termen de judecata, prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia 

nu depaseste 100.000 euro, in echivalentul monedei nafionale, se poate aplica 

pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat §i recuperat in acelea§i condifii este 

de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nafionale, se aplica o sancfiune 

administrative, care se inregistreaza in cazierul judiciar.”

2. Dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin.(l^)-(l^), cu 

urmatorul cuprins:
„(1 ) In cazul savarsirii uneia dintre infracfiunile prevazute la art.8 si 9, 

daca in cursul urmaririi penale sau in cursul Judecafii pana la pronuntarea unei 
hotarari judecatoresti definitive, prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat 
cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile §i penalitafile este acoperit
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integral, fapta nu se mai pedepseste, facandu-se aplicarea dispozitiilor art. 16 

alin.(l) lit.h) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu 

modificarile si completarile ulterioare.
(P) In cazul savar§irii uneia dintre infracliunile prevazute la art. 8 §i 9, 

daca este stabilita, prin hotararea judecatoreasca de condamnare, obligalia 

inculpatului de a acoperi in termen de cel mult 3 ani de la data cand hotararea a 

ramas definitiva, prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din 

baza de calcul, la care se adauga dobanzile §i penalitalile, instanp poate dispune 

suspendarea executarii pedepsei privative de libertate sub supraveghere, cu 

aplicarea dispozitiilor prevazute la art.93-96 din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1^) Dispozitiile prezentului articol se aplica tuturor inculpatilor chiar 

daca nu au contribuit la acoperirea prejudiciului la care se refera alin.(l)-(l^).”

3. Alineatul (2) se modiflca si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Dispozitiile prevazute la alin.(l)-(l^) nu se aplica daca infractiunile 

prevazute de prezenta lege au fost comise in stare de recidiva.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in §;edinta din 

10 februarie 2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din 

Constitulia Romaniei, republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Titus CoiMtean


