
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE  

 Bucureşti,  26.05.2010 
Nr. 21/151 
Pl-x 243 

  
 

AVIZ 
asupra propunerii legislative privind modificarea părţii introductive a                       

alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă privind modificarea părţii introductive a                  
alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, trimisă cu adresa  
nr. Pl-x 243 din 3 mai 2010, înregistrată sub nr. 21/151 din 5 mai 2010.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010. 

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

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  26 mai 2010. 

  Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu 
adresa  nr. 1306 din 13 noiembrie 2009 şi punctul de vedere al Guvernului 
transmis cu adresa nr. 308 din 8 februarie 2010 prin care nu susţine adoptarea 
acestei iniţiative legislative. 

  În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), s-a 
hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu un amendament 
admis, care este redat în ANEXA la prezentul aviz. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţitiva legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.   
 
      PREŞEDINTE, SECRETAR,         
     Mihai TUDOSE                                                 Horia GRAMA     
            
       Şef serviciu 
 Graziella Segărceanu



ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE : 

 
Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. ARTICOL UNIC. – Partea introductivă a 
alin. (2¹) al art. 140 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 
decembrie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
„(2¹) Cota redusă de 5% se aplică asupra 
bazei de impozitare pentru livrarea de pâine, 
carne, lapte, ulei vegetal şi zahăr, precum şi 
pentru livrarea locuinţelor ca parte a 
politicii sociale, inclusiv a terenului pe care 
sunt construite, terenul pe care este 
construită locuinţa include şi amprenta la 
sol a locuinţei. În sensul prezentului titlu, 
prin locuinţă livrată ca parte a politicii 
sociale se înţelege:” 
 
 

Articol unic. – Partea introductivă a alin. 
(2¹) al art. 140 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 
decembrie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
„(2¹) Cota redusă de 5% se aplică asupra 
bazei de impozitare pentru livrarea de pâine, 
carne proaspătă, lapte de consum, ulei 
vegetal şi zahăr, precum şi pentru livrarea 
locuinţelor ca parte a politicii sociale, 
inclusiv a terenului pe care sunt construite, 
terenul pe care este construită locuinţa 
include şi amprenta la sol a locuinţei. În 
sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată 
ca parte a politicii sociale se înţelege:” 
 
         Autor: Comisia economică 

 

 


		2010-05-31T14:00:30+0300
	Nicoleta I. Ghencian




