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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, trimis spre 
dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 109 din 10 martie 2014, înregistrată sub nr. 4c-
2/137 din 11 martie 2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

        Viorel ȘTEFAN 
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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul Fiscal 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, 
finanţe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, trimis cu adresa nr. PLx 109 din 10 martie 2014, înregistrat sub nr. 4c-2/137 din 
11 martie 2014. 

 
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 

şedinţa din 3 martie 2014. 
 
La dezbaterea inițiativei legislative s-au avut în vedere următoarele avize: 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, expunerea de motive a Guvernului, avizele 
favorabile ale Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice,  Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare.  

 
 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin introducerea 
unei noi categorii de impozit, impozitul forfetar, pentru persoanele juridice române din 
sectorul întreţinerii şi reparării autovehiculelor, turistic, restaurante şi alimentaţie 
publică precum şi corelarea dispoziţiilor noi introduse în titlul IV2 cu dispoziţiile din 
celelalte titluri, respectiv: 

 - eliminarea din categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile 
a persoanelor juridice care aplică impozitul forfetar; 
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 - stabilirea regulilor privind perioada de recuperare a pierderii fiscale în 
situaţia în care contribuabilul a avut ani fiscali în care a plătit impozit forfetar; 
 - modul de calcul al bazei impozabile. 
 
În conformitate cu prevederile art. 61  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
inițiativa legislativă  menţionată mai sus, în şedinţa din data 3 decembrie 2014. 

 
La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 31 deputați, din 

totalul de 34 de membri . 
 
La dezbaterea acestui proiect de lege, în conformitate cu prevederile art. 54 și 

55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost prezent, în calitate de invitat, domnul Dan Manolescu, secretar de stat 
în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

 
În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, din următoarele considerente:  

În urma analizei efectuate de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu 
organismele financiare internaționale (BM – FMI – CE), s-a ajuns la concluzia că 
plafonul de intrare în sistemul impozitului specific, respectiv nivelul cifrei de afaceri 
este foarte ridicat, având în vedere faptul că acest sistem de impunere se adresează, în 
general, contribuabililor mici. 

     Introducerea unui nou sistem de impunere pentru contribuabili,  pe lângă 
sistemele de impunere existente (impozit pe profit, impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor) conduce la o administrare dificilă şi, totodată, crează 
posibilitatea migrării contribuabililor către sistemul care asigură sarcina fiscală minimă. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
                                
                                                                                                                                 
                       PREŞEDINTE                                                       SECRETAR                      
                 
                     Viorel ȘTEFAN                                                Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 

Şef serviciu,  
Giorgiana Ene  
Expert parlamentar 
Florentina Rădoi 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

