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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru

modificarea şi completarea art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind CODUL FISCAL,

cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent

nr. P.l.-X 324 din 26 mai 2004.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 
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Cu adresa nr. P.l.-X 324 din 26 mai 2004, Biroul Permanent, conform art.89 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare în fond, Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind CODUL FISCAL 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, al
Consiliului Economic şi Social precum şi punctul de vedere al Guvernului.

La lucrările comisiei au participat 25 deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei.

Potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi art. 86 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege este de competenţa decizională a
Camerei Deputaţilor.

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în sensul stabilirii unor
termene pentru emiterea deciziei de impunere pentru venitul global, precum şi pentru
restituirea eventualelor sume achitate în plus.

In urma examinării propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.
90 din Legea nr. 571/2003 privind CODUL FISCAL, în şedinţa din  08.06.2004, comisia a
hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea  acesteia întrucât dispoziţiile cuprinse în
propunerea legislativă se referă la administrarea impozitelor şi taxelor care fac obiectul
Codului de procedură fiscală. Menţionăm că trebuie evitată instituirea aceloraşi
reglementări în două sau mai multe acte normative.

Totodată, modalitatea de compensare a creanţelor reciproce între stat/ unităţile
administrativ – teritoriale şi contribuabil, ca şi restituirea de sume sunt deja prevăzute în art.
105 şi 106 din Codul de procedură fiscală.

Potrivit prevederilor constituţionale propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Ovidiu Muşetescu 

SECRETAR,
Iuliu Winkler

                               
          Experţi parlamentari:
          Popescu Luminiţa

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind

CODUL FISCAL
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          Onete Alexandru
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