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 Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,         
Nr. 22/544/ 15.11.2011 

 
 
 
 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Propunerii legislative pentru 
instituirea impozitului anual asupra averii, trimis comisiei noastre pentru examinare pe 
fond, cu adresa Biroului Permanent Plx. 580 din 9 noiembrie 2010. 
 
     
 
 
 

 
                                                        PREŞEDINTE, 

 
                                                Maria Eugenia BARNA 

 
 
 
 
 
 

 

luminita.ghiorghiu
Original
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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,     
Nr. 22/ 544/15.11.2011 

 
 
 
 
 

RAPORT   
 

asupra  Propunerii legislative pentru instituirea impozitului anual 
asupra averii 

 
 

Cu adresa nr. Pl.x.580 din 9 noiembrie 2010, Biroul Permanent,  în 
temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru 
examinare şi avizare în fond Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu Propunerea 
legislativă pentru instituirea impozitului anual asupra averii. 

 
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu adresa 
nr.454/19.04.2010, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului, transmis cu adresa nr.1582 din  21 
iunie 2010, prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

 
Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare  instituirea, 

precum şi modul de calcul şi de plată a impozitului anual asupra averii persoanelor 
fizice rezidente pentru bunurile şi veniturile deţinute, respective realizate în ţară şi în 
străinătate a căror valoare cumulată depăşeşte 500.000 euro, precum şi asupra averii 
persoanelor fizice nerezidente pentru bunurile şi veniturile deţinute, respectiv realizate 
în România a căror valoare cumulată depăşeşte 500.000 euro.  
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În urma dezbaterii Propunerii legislative pentru instituirea impozitului anual 
asupra averii, membrii Comisiei de buget, finanţe şi bănci au hotărât respingerea 
acesteia deoarece încalcă prin prevederile art.13 alin. (1) din cuprinsul ei, art.78 din 
Constituţia României , republicată, care prevăd intrarea în vigoare a legii la 3 zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al României sau la o dată ulterioară prevăzută în textul 
legii, deoarece legea produce efecte juridice numai dup intrarea sa în vigoare, nu după 
publicarea în Monitorul Oficial. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă  

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

 
La dezbaterile comisiei au participat ca invitaţi în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului 
Finanţelor Publice, domnul Doru Dudaş, Director General. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 27 deputaţi 

din totalul de 33 membri ai comisiei. 
 
Raportul comisiei a fost votat cu unanimitate de către deputaţii prezenţi la 

dezbateri. 
 
Proiectul de Lege a fost respins de Senat în şedinţa din data de 16 

noiembrie 2010, în calitate de primă Cameră sesizată. 
 
Proiectul de lege, potrivit prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut Propunerea legislativă pentru instituirea impozitului 
anual asupra averii, în şedinţa din data de 14 noiembrie 2011 se propune un raport 
de respingere.  

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 
 

Consilier, Luminiţa Ghiorghiu                                                                           
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