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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul 
fiscal trimisă spre dezbatere în fond cu adresa nr. Plx.757/2015 din 28 octombrie 
2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 571 
din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal  

 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond  cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, trimisă spre dezbatere în 
fond cu adresa nr. Plx.757/2015 din 28 octombrie 2015,  Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 27 octombrie 2015. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului.  

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea art. 141 alin.(l) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, in sensul 
introducerii in categoria operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata a donării 
de produse alimentare către institutii aflate in subordinea autoritatilor locale si 
centrale. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă 
menţionată mai sus, în şedinţa din 11 noiembrie 2015. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 31 deputaţi din totalul de 33 
de membrii ai comisiei. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat reprezentanți ai 
Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind codul fiscal, deoarece 
donaţiile de produse alimentare către institutii aflate in subordinea autoritatilor locale 
si centrale ale statului, nu se regăsesc printre scutirile de TVA prevăzute de Directiva 
2006/112/CE, si in consecinţa, nici printre scutirile de TVA prevăzute de Codul 
fiscal. Totodată, acordarea de bunuri in mod gratuit, in cadrul acţiunilor de 
sponsorizare sau de mecenat, nu constituie livrare de bunuri, daca valoarea totală a 
acestora în cursul unui an calendaristic se incadrează în limita a 3 la mie din cifra de 
afaceri determinată potrivit Codului fiscal.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
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