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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru 
modificarea alin.(4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
transmis, pentru reexaminare, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei 
pentru industrii şi servicii, cu adresa  nr. PL.x 141  din  6 mai 2008. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan     Iulian Iancu 
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RAPORT  COMUN  SUPLIMENTAR 

 

 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin.(4) şi (5) ale art. 263 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 
 
Cu adresa nr. PL.x 141  din 6 mai 2010, Biroul Permanent conform art. 

70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  a sesizat Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii pentru reexaminarea  
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) şi (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, în vederea întocmirii unui raport comun suplimentar . 
  Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  modificarea 
alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii unor grile diferite de 
impozitare pentru vehicule angajate în operaţiuni de transport intern şi 
internaţional, conform angajamentelor asumate de România în cursul negocierilor 
de aderare la Uniunea Europeană. 

 România şi-a asumat corectarea modului de transpunere a anexei nr. 1 
la Directiva nr. 1999/62/CE referitoare la impozitul pe mijloacele de transport, care 
se achită în prezent conform art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal. 

La întocmirea raportului s-au avut în  vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ şi al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat, în forma propusă de 
iniţiator, în şedinţa din 12 martie 2008. 
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 Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, 
republicată, şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor . 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au reexaminat proiectul de Lege în 
şedinţe separate. Astfel, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a examinat 
proiectul de Lege în şedinţa din 11 mai 2010, iar Comisia pentru industrii şi 
servicii în şedinţa din 08 iunie 2010. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  au fost prezenţi 30 
de deputaţi din totalul de 35 membri ai comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru 
industrii şi servicii au fost prezenţi 25 de deputaţi din totalul de 27 membri ai 
comsiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, în calitate de 
invitaţi, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Liviu 
Gradinaru - secretar de stat şi din partea  Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, doamna Jaqueline Iordan-director general, doamna Pop Carmen-şef 
serviciu şi domnul Sorin Dumitrescu-consilier . 

În urma dezbaterii proiectului de Lege membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbaterea şi adoptarea Plenului 
Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentele admise 
prezentate în anexă. 
  

 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan     Iulian Iancu 
 

 
 

SECRETAR,     SECRETAR, 
 

                     Iuliu Nosa                  Mircea Marin 
 

 
 
 
 

Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Roşu Gica 
 

  

Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 

 Consilier parlamentar 
Ioan Bivolaru 
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ANEXĂ 

 
 
 

Art.I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155 din 19 
decembrie 2007 pentru modificarea alin.(4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 21 decembrie 
2007. 

 
Art. II. – (1) Coloana „Numărul axelor şi masa totală maximă 

autorizată” din tabelul prevăzut la alin. (4) al art. 263 din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

 
 

  
Numărul axelor şi masa totală 

maximă autorizată 
 

I Vehicule cu două axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 
 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 
 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone  
 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 
 5 Masa de cel  puţin 18 tone

II Vehicule cu trei  axe 
 

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 
 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 
 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 
 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 
 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 

 
 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de  26 tone 

 
 7 Masa de cel puţin 26 tone 

 
III Vehicule cu patru  axe 

 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de  25 tone 

 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de  27 tone 
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 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de  29 tone 
 4 

 
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de  31 tone 

 5 
 

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de  32 tone 

 6 
 

Masa de cel puţin 32 tone

 

 
(2) Coloana „Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată” din 

tabelul prevăzut la alin. (5) al art. 263 din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

 
 
 

  
Numărul axelor şi masa totală 

maximă autorizată 
 

I Vehicule cu 2+1 axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 
 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 
 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone  
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 

II Vehicule cu 2+2 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 
 9 Masa de cel puţin 38 tone

III Vehicule cu 2+3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 
 3 Masa de cel puţin 40 tone
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IV Vehicule cu 3+2 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 
 3 Masa de cel puţin  40 tone, dar mai mică de 44 tone 
 4 Masa de cel puţin 44 tone

V Vehicule cu 3+3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 
 4 Masa de cel puţin 44 tone

 

 
    (3) Pentru anul 2011 impozitul datorat pentru fiecare mijloc de transport cu 
masa prevăzută la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin hotărâre de 
Guvern.  
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