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A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 580/2006) 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă cu 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 3 iulie 2006. 

             Proiectul de lege vizează modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal. Prin tematica abordată proiectul se încadrează în acquis-ul comunitar ce 

reglementează domeniul fiscal. Politica instituţiilor europene în acest domeniu este 

considerată esenţială pentru funcţionarea pieţei comunitare, întrucât acţiunilor unei ţări pot 

avea impact nu numai pe plan intern, dar şi în celelalte ţări membre. 

Proiectul de lege include propuneri complexe impuse de necesitatea continuării procesului de 

armonizare iniţiat prin Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, aşa cum au fost stabilite prin 

angajamentele asumate în procesul de negocieri, Capitolul X – Impozitarea – şi pe baza 

clauzelor din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 

157/2005. 

             De asemenea, propunerile importante impuse de iniţiator care se regăsesc în întregul 

proiect de modificare a codului Fiscal, sunt determinate de necesitatea integrării şi articulării 

procedurilor fiscale, intervenite în cadrul mai multor operaţiuni (acte de vămuire, acte de 

comerţ, autorizaţii, înregistrări) în procedurile comunitare de acest gen, acţiune care are drept 

obiectiv fianl, integrarea sistemului intern de impozitare în sistemul cvomunitar practicat de 

statele membre. 
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            Senatul a adoptat  proiectul de lege în şedinţa din 26 iunie 2006. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu  unanimitate de voturi aprobarea proiectului de lege, în forma 

adoptată de Senat. 
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