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RAPORT 
la cererea de reexaminare 

a Legii  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, formulată de 

Preşedintele României  
 
 
 

                Cu adresa nr. PLx. 172/2007 din 5 noiembrie 2007, Biroul Permanent 
conform art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci, pentru întocmirea unui raport la cererea de reexaminare 
a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, formulată de 
Preşedintele României. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere cererea de reexaminare  
formulată de Preşedintele României, Legea trimisă la promulgare şi proiectul de Lege 
aprobat de Senat în urma reexaminării. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea cu 
modificări şi completări a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Ordonanţa de urgenţă conţine reglementări pentru corelarea cu legislaţia în 
vigoare a dispoziţiilor referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul 
pe veniturile microîntreprinderilor, taxa pe valoarea adăugată şi taxa specială pentru 
autoturisme şi autovehicule, şi anume: 

- impozitul pe profit şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestuia datorate 
de către contribuabilii din subordinea consiliilor locale şi a celor judeţene să fie 
considerat venit al bugetelor locale respective şi după data de 1 ianuarie 2007 pentru 
a se asigura finanţarea proiectelor cu asistenţă de la uniunea Europeană; 

- înlocuirea noţiunii de „buget consolidat” cu cea de „buget de stat” în 
articolul care reglementează distribuirea impozitului pe veniturile din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; 



- verificarea condiţiei, ce trebuie îndeplinită de microîntreprinderi, 
referitoare la ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în 
veniturile totale, şi în cursul anului fiscal; 

- înlocuirea datei de 1 ianuarie 2006 cu 1 ianuarie 2007 în prevederea 
referitoare la neadmiterea suplimentărilor certificatelor de scutire de taxă pe valoarea 
adăugată pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii finanţate din ajutoare sau 
împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine; 

- taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule să fie aplicată numai 
celor cu masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone.  

     Proiectul de Lege aduce, în plus, două modificări, din care una referitoare la 
modalitatea de calcul al impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul personal, iar cea de-a doua referitoare la exceptarea de la 
plata taxei speciale  şi a autovehiculelor destinate a fi utilizate de pompieri.  

Legea face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din 
Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au participat 27 deputaţi, din totalul de 29 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Legea a fost reexaminată de Senat în şedinţa din data de 31 octombrie 2007. 

În urma reexaminării, Senatul a respins cererea formulată de Preşedintele 
României. 

Legea, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor . 

In urma dezbaterii Legii, în şedinţa din data de 3 decembrie 2007, comisia 
propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea cererii formulată de Preşedintele 
României şi menţinerea propunerii de  aprobare a proiectului de Lege menţionat 
mai sus, conform Raportului înaintat Plenului Camerei Deputaţilor cu nr.22/164 din 
data de 16.04.2007 şi a Raportului suplimentar înaintat Plenului Camerei Deputaţilor 
cu nr.22/64 din data de 03.07.2007, având în vedere faptul că tranzacţiile încheiate 
între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv, precum şi între soţi, nu se fac 
după regulile pieţei şi nu au în vedere obţinerea de profit pentru părţile implicate în 
tranzacţiile respective.  

Cu majoritate de voturi, membrii comisiei au apreciat că prin calcularea 
impozitului la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de 
proprietate în situaţia reglementată ca excepţie în acest proiect de Lege nu se încalcă 
egalitatea în drepturi a participanţilor la piaţa imobiliară.  

În Anexă sunt prezentate amendamentele respinse. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 

      Consilier parlamentar: 
           Rosu Gica 



                                                                              Anexă 
 
 
 

II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera decizională 

1. 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.110/2006 
pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 

nemodificat   

2. 

Articol unic.- Se  aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.110 din 21 decembrie 2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1.028 din 27 
decembrie  2006, cu următoarele 
modificări: 
 

nemodificat   

3. 

1. La articolul I, după 
punctul 1 se introduce un punct nou, 
pct.11, cu următorul cuprins: 

„11.- La articolul 771, 

1. La articolul I, după 
punctul 1 se introduce un punct 
nou, pct.11, cu următorul cuprins:

„11.- La articolul 771, 

Prin introducerea 
excepţiei referitoare 
la rude şi afini până 
la gradul II şi soţi 

Tranzacţiile 
încheiate între rude ori 
afini până la gradul al 
II-lea inclusiv, precum 



Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera decizională 

alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

(4) Impozitul prevăzut la 
alin.(1) şi (3) se calculează la valoarea 
declarată de părţi în actul prin care se 
transferă dreptul de proprietate sau 
dezmembrămintele sale. În cazul în care 
valoarea declarată este inferioară valorii 
orientative stabilite prin expertiza 
întocmită de camera notarilor publici, 
impozitul se va calcula la nivelul valorii 
stabilite prin expertiză, cu excepţia 
tranzacţiilor încheiate între rude ori 
afini până la gradul al II-lea inclusiv, 
precum şi între soţi, caz în care 
impozitul se calculează la valoarea 
declarată de părţi în actul prin care se 
transferă dreptul de proprietate.” 
 

alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

(4) Impozitul prevăzut 
la alin.(1) şi (3) se calculează la 
valoarea declarată de părţi în actul 
prin care se transferă dreptul de 
proprietate sau dezmembrămintele 
sale. În cazul în care valoarea 
declarată este inferioară valorii 
orientative stabilite prin expertiza 
întocmită de camera notarilor 
publici, impozitul se va calcula la 
nivelul valorii stabilite prin 
expertiză.” 
 

se încalcă egalitatea 
în drepturi a 
participanţilor la 
piaţa imobiliară, 
prin stabilirea unei 
modalităţi diferite 
de calcul al 
impozitului datorat 
de aceştia, calculat 
pentru transferul 
dreptului de 
proprietate şi al 
dezmembrămintelor 
acestuia. 

şi între soţi, caz în care 
impozitul se calculează 
la valoarea declarată de 
părţi în actul prin care se 
transferă dreptul de 
proprietate,  nu se fac 
după regulile pieţei şi nu 
au în vedere obţinerea 
de profit. 
 

4. 

2. La articolul I punctul 6, 
alineatul (2) al articolului 2141 va avea 
următorul cuprins: 

„(2) Intră sub incidenţa taxei 
speciale şi autovehiculele comerciale cu 
masa totală maximă autorizată de peste 
3,5 tone, inclusiv cele destinate 
transportului de persoane cu un număr de 

2. Articolele  2141 ,2142 ,2143 se 
abrogă. 
 
Autor: Deputat Mocanu Alexandru 
- PD 

  Amendamentul propus
nu face obiectul Cererii 
de reexaminare 
formulată de 
Preşedintele României. 



Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera decizională 

peste 8 locuri pe scaune înafara 
conducătorului auto, cu excepţia 
autovehiculelor speciale destinate 
lucrărilor de drumuri, de salubrizare, 
pentru industria petrolului, a macaralelor, 
precum şi a autovehiculelor destinate a fi 
utilizate de forţele armate, forţele de 
securitate a statului, poliţie, jandarmerie, 
poliţie de frontieră, de serviciile de 
ambulanţă, medicină şi pompieri. Nivelul 
taxei speciale este prevăzut în anexa 
nr.4.1, care face parte integrantă din 
prezentul titlu.” 
 

5. 

 3. La „CAPITOLUL II1**  Taxe 
speciale pentru autoturisme şi 
autovehicule” se introduce un 
articol nou 2144, cu următorul 
conţinut:  

„ Ministerul Economiei şi 
Finanţelor este obligat să restituie 
persoanelor fizice şi juridice 
îndreptăţite, sumele încasate prin 
taxele speciale pentru 
autoturisme şi autovehicule până 
la data de 31 decembrie 2008. În 
termen de 30 zile de la data 

 
 

Amendamentul propus 
nu face obiectul Cererii 
de reexaminare 
formulată de 
Preşedintele României. 



Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera decizională 

intrării în vigoare a acestei legi 
Ministerul Economiei şi 
Finanţelor va elabora şi va 
supune spre adoptare Guvernului 
normele metodologice de punere 
în aplicare a prevederilor 
prezentei legi.” 
 
Autor: Deputat Mocanu Alexandru 
- PD 
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