
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                          Bucureşti,31 .05.2006 
                         Nr. 24/343 

 
 

Către, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 

 Codul fiscal 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, transmis 
cu adresa nr.P.L.X 468 din 15 mai 2006 şi înregistrat sub nr.24/297/15.05.2006. 
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în şedinţa din 4 mai 2006, a adoptat proiectul de lege. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.392/16.03.2006, a avizat favorabil acest 
proiect de lege. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal în 
şedinţa din 30 mai 2006.  

Faţă de cele de mai sus, membrii comisiei au hotărât cu 16 voturi pentru şi      
9 voturi împotrivă avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. Amendamentul respins se află cuprins în anexă. 

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

          PREŞEDINTE,                         SECRETAR, 
 

 

                Dr. Atilla KELEMEN                    Ioan MUNTEANU  
 
 
 
 

 

Întocmit: expert Adrian Goţa  

George
Original



                Anexă 
AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt. 

 
Text ordonanţă 

 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

1. Motivarea pro 
2. Motivarea 
contra 

0     1 2 3 4
1. 1. Alineatul (6) al articolului 258 va avea următorul 

cuprins: 
„(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, 
impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită 
cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la 
art.251 alin.(5): 

Nr. 
crt. Categoria de folosinţă  Zona (lei/RON/ha) 

0 1     A B C D
1 Teren cu construcţii     22 20 18 16
2     Arabil 36 34 32 30
3      Păşune 20 18 16 14
4      Fâneaţă 20 18 16 14
5 Vie pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr.5.1 40    38 36 34
5.1      Vie până la intrarea pe rod x x x x
6 Livadă pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr.crt.6.1 40    38 36 34
6.1 

    
Livadă până la intrarea pe 
rod x x x x

7 

  

Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut la 
nr.crt.7.1 12 810 6

7.1 

    

Pădure în vârstă de până la 
20 de ani şi pădure cu rol de 
protecţie x x x x

8 
    

Teren cu apă, altul decât cel 
cu amenajări piscicole 4 3 2 1

8.1 Teren cu amenajări 
piscicole 24    22 20 18

9      Drumuri şi căi ferate x x x x
10     Teren neproductiv x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Alineatul (6) al articolului 258 va avea următorul 
cuprins: 
„(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul 
pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie 
corespunzător prevăzut la art.251 alin.(5): 
 

Nr. 
crt. Categoria de folosinţă  Zona (lei/RON/ha) 

0      1 A B C D
1 Teren cu construcţii     22 20 18 16
2     Arabil 15 14 12 10
3     Păşune 8 7 6 5
4     Fâneaţă 8 7 6 5
5 Vie pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr.5.1 16    15 13 12
5.1 Vie până la intrarea pe rod x x x x 
6 Livadă pe rod, alta decât 

cea prevăzută la nr.crt.6.1 16    15 13 12
6.1 

    
Livadă până la intrarea pe 
rod x x x x

7 

    

Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut la 
nr.crt.7.1 5 4 3 2

7.1 

    

Pădure în vârstă de până la 
20 de ani şi pădure cu rol 
de protecţie x x x x

8 
    

Teren cu apă, altul decât 
cel cu amenajări piscicole 1 1 1 1

8.1 
    

Teren cu amenajări 
piscicole 10 9 8 7

9      Drumuri şi căi ferate x x x x
10     Teren neproductiv x x x x

 
Deputat: Ioan Munteanu - PSD 

1. Pentru a stimula 
cultivarea 
terenului agricol; 
 
2. Neimpozitarea 
sau reducerea 
impozitului 
reprezintă o 
subvenţie ascunsă. 
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