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          Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, trimisă spre dezbatere în fond cu 
adresa nr. PLx.373 din 2 septembrie 2014, înregistrat la Comisie sub nr. 4c-2/436 din 
3 septembrie 2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
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RAPORT 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 

 
            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea art.I din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale,  trimisă spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.373 din 2 
septembrie 2014, înregistrat la Comisie sub nr. 4c-2/436 din 3 septembrie 2014. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
    Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 399 din 14 aprilie 2014, a avizat 

favorabil iniţiativa legislativă.  
 
    Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea OUG nr.102/2013 în sensul abrogării Titlului IX3 
"Impozitul pe construcţii" şi restituirea, în termen de 90 de zile, a sumelor încasate de 
la contribuabili până la momentul intrării în vigoare a abrogării. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă 
menţionată mai sus, în şedinţa din 23 septembrie 2014. 

 
Din totalul de 35 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 

fost prezenţi la dezbateri  31 deputaţi. 
 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 



 
La dezbaterea acestei iniţiative legislative a fost prezent, în calitate de 

invitat, domnul Dan Manolescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice. 

 
          În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei, cu majoritatea deputaţilor prezenţi la dezbatere, propun plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

       -  în vederea încadrării în deficitul bugetar precum şi respectării 

obiectivului stabilit prin programul de guvernare, de creştere a veniturilor bugetare, a 

fost necesară lărgirea bazei de impozitare. Propunerea iniţiatorilor de diminuare a 

veniturilor bugetului de stat, fără indicarea unei alte surse de finanţare, este contrară 

prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice.  
 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
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Mihai Aurel DONŢU 
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