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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a  Guvernului nr.  46/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu adresa nr. PLx.467/2014, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

   Leonardo BADEA 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a  
Guvernului nr.  46/2014 pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a  Guvernului nr.  46/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  
în ședința din 01 octombrie 2014. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
implementarea mecanismului de restructurare a creditelor, ca o facilitate fiscala 
acordata sub forma deducerii speciale pentru credite restructurate, in perioada 2016-
2017. De asemenea se stabilesc si condiţiile pe care contribuabilii trebuie sa le 
îndeplinească în cazul restructurării creditelor, in vederea acordării deducerii 
speciale. Astfel, contribuabilii care beneficiază de deducerea speciala lunara pentru 
credite restructurate, trebuie sa realizeze venituri la funcţia de baza sau venituri din 
pensii de pana la 2200 lei, inclusiv, in fiecare luna a perioadei impozabile in care se 
acorda deducerea. Deducerea se acorda pentru o singura sursa de venit si reprezintă 
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rata creditului de după încheierea perioadei de diminuare a ratei, dar nu mai mult de 
900 lei. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din data de 08 martie 2017. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 18 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate  de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaților un raport de adoptare a Legii privind respingerea  Ordonanței de 
urgență a  Guvernului nr.  46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
                                                                                                                          
                       
 
 
 
 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
 Vasilica Popa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1. Titlul legii 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență 

a  Guvernului nr.  46/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal 

 
LEGE 

pentru respingerea Ordonanței de 
urgență a  Guvernului nr.  46/2014 

pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 

2. Articol unic.- Se aprobă Ordonanța de 
urgență a  Guvernului nr.  46/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
475 din 27 iunie 2014. 

Articol I. - Se respinge Ordonanța de 
urgență a  Guvernului nr.  46/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
475 din 27 iunie 2014. 

Prevederile OUG 46/2014 au fost 
incorporate în actul normativ de 
bază, respectiv Legea nr.  571/2003 
privind Codul fiscal, care s-a 
abrogat odată cu intrarea in vigoare 
a noului Cod fiscal  

3.  
___________________ 

Articol II. – (1) Dispozițiile art. 133 alin. 
(7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, se aplică până la data de 31 
decembrie 2017.  
(2) Incepând cu data de 1 ianuarie 2018 
alin. (7) al art. 133 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
abrogă. 
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