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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 
completarea art. 286 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, trimis spre 
dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 236 din 25 iunie 2013, înregistrată sub nr. 22/311 
din 25 iunie 2013, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

        Gheorghe Dragomir 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art. 286 din  Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond,  
cu proiectul de Lege pentru completarea art. 286 din  Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, trimis cu adresa nr. PL-x 236 din 25 iunie 2013, înregistrată sub nr. 22/311  
din 25 iunie 2013. 
 

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 17 iunie 2013. 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 166 din 18 martie 2013, a avizat 

favorabil proiectul de lege.  
Guvernul susţine adoptarea acestui proiect de lege cu observaţii şi propuneri. 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, prin avizul nr. 4c-4/327/08 iulie 2013 , a avizat favorabil proiectul de lege. 
 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea 

art. 286 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în sensul creării cadrului legal 
pentru scutirea de la plata impozitelor pe terenurile agricole a proprietarilor de terenuri 
arabile poluate sau degradate care nu au fost incluse în perimetre de ameliorare, în 
condiţiile în care proprietarii de astfel de terenuri sunt scutiţi de la plata impozitului pe 
teren pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în 
şedinţa din 03 septembrie 2013. 

 
Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 

fost prezenţi la dezbateri 29 deputaţi. 
 
La dezbaterea acestui proiect de lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 

domnul Enache Jiru, Secretar de Stat la Ministerul Finanţelor Publice şi Gheorghe 
Marinescu, Şef Serviciu la Ministerul Finanţelor Publice. 

 
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru completarea art. 286 din  Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma adoptată de Senat. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
                                     
                
 
                                                                                                                  
                       PREŞEDINTE                                                       SECRETAR                      
                 
                Gheorghe DRAGOMIR                                       Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Ioana Popescu 
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