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         Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii legislative 
privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal, trimisa  
cu adresa nr. PLx.130 din 25 februarie 2014, Camera Deputaţilor fiind Camera 
decizionala.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
      
 

 
 
 

            Plx 130/2014 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra propunerii legislative privind modificarea LEGII nr.571 din 22 
decembrie 2003, Codul Fiscal 

 
            În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
reexaminare, asupra propunerii legislative privind modificarea LEGII nr.571 
din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal. 
 

      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativa în şedinţa din data de 18 martie 2014. 
 

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

 
     Propunerea legislativa a fost avizata favorabil de către Consiliul 

Legislativ si avizata negativ de catre Comisia pentru agricultura, silvicultura, 
industrie alimentara si servicii specifice si Comisia pentru industrii si servicii. 

 
     Guvernul nu sustine propunerea legislativa. 
 

          Propunerea legislativa supusa dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, în sensul exceptării de la plata accizelor sau al reducerii 
cuantumului acestora pentru activităţile de producere şi comercializare a băuturilor 
alcoolice tradiţionale româneşti.        

               În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativa 
menţionata mai sus, în şedinţa din 21 martie 2017. 

               Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-
au înregistrat prezenţa la dezbateri 23 deputaţi. 
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La reexaminarea acestei propuneri legislative au fost prezenţi, în calitate 

de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice . 
 

     În urma reexaminării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, 
deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative deoarece exceptarea de la 
plata accizelor a cantitatii de cel mult 100 litri de produse traditionale cu 
concentratia de 100% in volum, realizata de gospodariile individuale si destinata 
consumului propriu ar determina declansarea actiunii in constatarea neindeplinirii 
obligatiilor ce ii revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene. 

 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativa face 

parte din categoria legilor ordinare.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
    
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, 
 Radu Ciuperceanu 
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