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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Cererii de Reexaminare formulată
de Președintele României asupra Legii pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, trimisă Comisiei în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport, cu
adresa nr. PLx. 347/2014 din 24 iunie 2014, înregistrată sub nr. 4c-2/395 din 24 iunie
2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor
ordinare.

PREŞEDINTE,
Gheorghe-Eugen NICOLĂESCU
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Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

PLx347/2014
RAPORT
asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea Legii nr.571/2003
privind Codul Fiscal
În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe şi bănci a fost sesizată spre
reexaminare, la solicitarea Președintelui României, cu Legea pentru modificarea Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal.
Această Lege, adoptată de Parlamentul României, a fost transmisă spre
promulgare Preşedintelui României la data de 05.07.2014.
În temeiul articolului 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată, la data
de 24.07.2014, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare motivând
că sunt necesare clarificări în privința măsurilor de compensare a impactului negativ
generat de reducerea cotelor plătite de angajatori pentru contribuția de asigurări sociale
datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru perioada 2015-2018, în
concordanță cu solicitările formulate inclusiv de către instituțiile financiare
internaționale.
De asemenea, angajamentele internaționale asumate de România prevăd o
serie de obligații pentru țara noastră, asumate prin ratificarea Tratatului privind
stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare (Tratatul
Fiscal) și prin încheierea acordului cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și
Uniunea Europeană, Președintele României constatând că, în lipsa compensării reducerii
contribuției de asigurări sociale, România riscă să întrerupă acordul cu Fondul Monetar
Internațional, Banca Mondială și Uniunea Europeană, cu consecința pierderii imediate a
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facilităților oferite de „mecanismul de TOP-UP”, respectiv cele 10 puncte procentuale
adăugate la cofinanțarea europeană.
În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia
României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins cererea de
reexaminare trimisă de Preşedintele României și a adoptat legea în forma sa inițială
în şedinţa din 25.08.2014
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au reluat
dezbaterile asupra legii, în raport cu solicitările formulate de Președintele României în
cererea de reexaminare, în şedinţa din 02 septembrie 2014.
La dezbaterea acestei Legi a fost prezent, în calitate de invitat, domnii Dan
Manolescu și Attila Gyorgy – secretari de stat în Ministerul Finanțelor Publice.
Din totalul de 34 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost
prezenţi la dezbateri 28 deputaţi.
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, respingerea cererii de reexaminare a Președintelui României și
întocmirea unui raport de admitere a Legii în forma adoptată de Senat, deoarece:
-în aplicarea prezentei legi, Guvernul se angajază ca obligațiile asumate de
România cu instituțiile financiare internaționale să fie respectate;
- măsurile propuse nu generează un risc de neîncadrare în ținta de deficit
bugetar prevăzut pentru anul 2014;
-măsurile de compensare a veniturilor se bazează, printre altele, pe efectele
pozitive generate de reorganizarea ANAF, pe creşterea numărului de contribuabili,
respectiv creşterea veniturilor asupra cărora se aplică contribuţia de asigurări sociale,
prin reducerea sarcinii fiscale asupra angajatorului și încurajarea conformării voluntare,
respectiv pe diminuarea fenomenului muncii neformalizate.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor
ordinare.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Gheorghe-Eugen NICOLĂESCU

Mihai-Aurel DONŢU

Giorgiana Ene, Șef Serviciu
Daniel Mărăcineanu, consilier parlamentar
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