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RAPORT SUPLIMENTAR  
 

asupra propunerii legislative  pentru modificare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal 

 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
propunerea legislativă pentru modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal a fost retrimisă Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu adresa nr. PLx 
652/2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013. 

Consiliul Legislativ,  a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 
 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
instituirea unui plafon maxim al contribuţiei la sistemul de asigurări sociale de 
sănătate, pe acelaşi principiu utilizat la calculul contribuţiei de asigurări sociale, 
unde este prevăzut un cuantum de maxim 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat 
la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

În data de  12.02.2014, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a trimis 
spre dezbatere plenului Camerei Deputaţilor raportul de respingere privind 
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propunerea legislativă pentru modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal. 

În şedinţa din data de miercuri, 23 aprilie 2014, plenul Camerei 
Deputaţilor, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a 
hotărât, retrimiterea la comisia sesizată în fond, a propunerii legislative pentru 
modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în vederea reexaminării şi 
depunerii unui raport suplimentar. 

 
Conform art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  propunerea 

legislativă a fost dezbătută de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în 
şedinţa din data de 03.06.2014. 

Din totalul de 34 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
au fost prezenţi la dezbateri 32 deputaţi. 

La dezbaterea propunerii legislative pentru modificare a Legii         
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a participat, în calitate de invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, din partea Ministerului Finanţelor Publice domnul Ion Ghizdeanu – 
secretar de stat. 

 
În urma reexaminării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, 

membrii comisiei, au hotărât, cu unanimitatea deputaţilor prezenţi la dezbatere, să 
menţină raportul iniţial, prin care au propus plenului Camerei Deputaţilor, 
respingerea propunerii legislative pentru modificare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe – Eugen  NICOLĂESCU 

SECRETAR, 
 

Mihai –Aurel DONŢU 
 

 
 
 
 

   Şef serviciu, Consilier parlamentar Giorgiana Ene                                                              
   Întocmit: Consilier parlamentar, Ioana Popescu 
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