
Parlamentul  României 
 

 
 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 

 Bucureşti,         
Nr. 22/494/09.02.2011 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea 
alin.(2) al art. 56 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  cu care comisia noastră a 
fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.PL.x 502 din 9 noiembrie 2010. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 
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RAPORT 
 

asupra asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 56 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal 

 
 

Cu adresa nr. PLx 502 din 9 noiembrie 2010, Biroul Permanent conform 
art.95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare şi 
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru 
modificarea alin.(2) al art. 56 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
                Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea 
alineatului (2) al art. 56 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul majorării nivelului deducerii personale pentru 
persoanele care au un venit lunar brut de până la 1000 de lei, inclusiv, şi care au 
persoane în întreţinere. 
                La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele  Consiliului legislativ, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 septembrie 2010. 
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. 

La lucrările comisiei au participat 37 deputaţi, din totalul de 39 membri ai 
comisiei. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 
Ghizdeanu Ion – secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice şi doamna Toma 
Gheorghiţa – director în cadrul aceluiaşi minister. 

În urma dezbaterii ,  în şedinţa din data de 08.02.2011 ,  cu majoritate de 
voturi , comisia propune respingerea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) 
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al art. 56 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, deoarece soluţia propusă are 
un impact negativ asupra veniturilor bugetare încălcându-se atât prevederile art. 138 
alin. (5) din Constituţia României, republicată, potrivit căreia „Nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”, precum şi prevederile 
alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar pe de altă parte, angajamentele cu Fondul Monetar 
Internaţional şi Comisia Europeană prevăd consolidarea bazei veniturilor bugetare şi 
evitarea riscului depăşirii deficitului bugetar faţă de limitele stabilite. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan 

SECRETAR, 
 

Iuliu Nosa 
 
 
 
Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Roşu Gica 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 
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