Parlamentul României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,
Nr. 22/378/09.11.2011

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale, cu care comisia
noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.PL.x 503 din 5
septembrie 2011.

PREŞEDINTE,
Maria Eugenia Barna
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Parlamentul României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,
Nr. 22/378/09.11.2011

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi
a altor prevederi financiar-fiscale

Cu adresa nr. PLx 503 din 5 septembrie 2011, 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 respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi
a altor prevederi financiar-fiscale.
Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificaările şi completările
ulterioare, în sensul punerii de acord cu prevederile Directivei 2006/112/CE a
Consiliului şi autorizării României pentru aplicarea taxării inverse, cu începere de la 1
iunie 2011 pentru comercializarea unor categorii de cereale şi plante tehnice, ca măsură
pentru combaterea fraudei fiscale. Prin acelaşi proiect se propune şi abrogarea alin. (1)
al art. II din Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri
pentru combaterea evaziunii fiscale.
La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului legislativ ,
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice.
În şedinţa din data de 28 iunie 2011, Senatul, în calitate de primă Cameră
sesizată, a adoptat proiectul de Lege pentru respingerea ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale.
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Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa
decizională a Camerei Deputaţilor .
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 28 deputaţi, din
totalul de 33 membri ai comisiei.
La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în conformitate cu prevederile
art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Ghizdeanu Ion
– secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea membrilor prezenţi la
dezbatere.
In urma dezbaterii proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale, în şedinţa din data de
07.11.2011, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei
Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentul prezentat în anexă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Maria Eugenia Barna

Nicolae Bud

Întocmit,
Consilier parlamentar Ene Giorgiana
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ANEXĂ
I. Amendamente admise
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament:
Nr.
crt.

Text ordonanţă

1.

L EGE
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 49/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal şi a altor
prevederi financiar-fiscale
Articol unic.- Se respinge Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 49 din 31 mai
2011 pentru modificarea şi completarea
legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi
a altor prevederi financiar-fiscale,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 381 din 31 mai
2011.

2.

3.

Text Senat

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind

_

Codul fiscal, publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifica si se
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Text propus de Comisie
L EGE
privind adoptarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal şi a altor
prevederi financiar-fiscale
Articol unic.- Se adoptă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 49 din 31 mai
2011 pentru modificarea şi completarea
legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi
a altor prevederi financiar-fiscale,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 381 din 31 mai
2011.
nemodificat

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text Senat

completeaza dupa cum urmeaza:
1.La articolul 160 alineatul (2), litera
c) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"c) livrarea de cereale si plante tehnice
mentionate în continuare, care figureaza
în nomenclatura combinata stabilita prin
Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al
Consiliului din 23 iulie 1987 privind
Nomenclatura tarifara si statistica si
Tariful vamal comun:
Cod NC
1001 10 00
1001 90 10

Produs

Grâu dur
Alac (Triticum spelta),
destinat însamântarii
ex 1001 90 91 Grâu comun destinat
însamântarii
ex 1001 90 99 Alt alac (Triticum spelta) si
grâu comun, nedestinate
însamântarii
1002 00 00
Secara
1003 00
Orz
1005
Porumb
1201 00
Boabe de soia, chiar
sfarâmate
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Text propus de Comisie

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text Senat

1205

4.

5.

Seminte de rapita sau de
rapita salbatica, chiar
sfarâmate
1206 00
Seminte de floarea-soarelui,
chiar sfarâmate
1212 91
Sfecla de zahar
2.La articolul 160, dupa alineatul (5)
se introduce un nou alineat, alineatul
(6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplica
pâna la data de 31 mai 2013 inclusiv."

Text propus de Comisie

Art. II. - Alineatul (1) al articolului II din

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
54/2010 privind unele masuri pentru
combaterea evaziunii fiscale, publicata
în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 421 din 23 iunie 2010, se abroga.
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_

nemodificat

_

nemodificat

