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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
 a Guvernului nr.22/2007 pentru modificarea şi completarea art.157 

 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
 

 
 
 
Cu adresa nr. PL.x 387 din 14 mai 2007, Biroul Permanent conform art. 95 

şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură de 
urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2007 pentru modificarea şi completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, cu observaţii şi propuneri, trimis cu adresa nr.416/28.03.2007, avizul 
favorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, avizul 
favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul favorabil al 
Consiliului Economic şi Social. 

 Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul eliminării, pe o perioadă determinată, a măsurilor de 
simplificare a TVA în vamă, inclusiv pentru persoanele înregistrate în scopuri de 
TVA, pentru importurile de bunuri din teritorii non UE. 

Totodată, se prevede introducerea garantării TVA pentru importurile de 
bunuri scutite de TVA destinate unei livrări intracomunitare. 

În prezent, din cele 27 state membre ale UE, aplică mecanismul plăţii 
simplificate a TVA pentru importuri în special cele care au porturi la mare/ocean, 
respectiv: Olanda, Lituania(parţial pentru unele bunuri), Spania, Belgia, Luxemburg, 
Estonia, Cehia, Austria, Danemarca, Suedia, Luxemburg, Bulgaria pentru unele 
investiţii. 
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Din cele 10 ţări care au aderat la UE în anul 2004, aplică în prezent măsura 
plăţii simplificate un număr de 3 ţări, anume: Estonia, Cehia, Lituania. 

Se vor atrage venituri suplimentare la bugetul de stat de circa 1669,16 mil. 
lei în perioada rămasă din anul 2007 şi de 1774 mil. lei în anul 2008. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art. 51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor domnul Busuioc Ion, Director General 
din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

La lucrările comisiei au participat 24 deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 7 mai 2007 

în calitate de primă Cameră sesizată. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2007 pentru modificarea şi completarea art.157 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, în şedinţa din data de 5 iunie 2007, comisia 
propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
proiectului de Lege în forma adoptată de Senat.  
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