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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu care comisia

noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. P.l.-X 538 din  20

septembrie 2004.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 

buget
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Cu adresa nr. P.l.-X 538 din 20 septembrie 2004, Biroul Permanent,
conform art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea legislativă
privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ,
precum şi punctul de vedere al Guvernului.

La lucrările comisiei au participat 24 deputaţi, din totalul de 27 membri ai
comisiei.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 16
septembrie 2004, în calitate de primă Cameră sesizată.

Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi
art. 86 din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a
Camerei Deputaţilor.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

In urma examinării propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a expunerii de motive, a
avizului Consiliului Legislativ, precum şi a punctului de vedere negativ al
Guvernului, membrii comisiei au constatat că adoptarea iniţiativei legislative nu se
justifică avându-se în vedere următoarele:

- prevederile punctului 1, cu privire la modificarea alin. (3) al art. 5 din
Legea nr. 571/2003 nu pot fi susţinute întrucât modificarea propusă ar
determina o influenţă financiară negativă asupra veniturilor obţinute din
colectarea impozitului pe profit;

asupra propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
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- propunerile formulate la punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 vizând art. 45, 46 şi 73,
nu sunt oportune, întrucât reglementările comunitare nu agreează ideea
existenţei unui act normativ prin care să fie stabilit un nivel al salariului
de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, acesta distorsionează
raporturile între angajat şi angajator, pe piaţa forţei de muncă şi prin
urmare nu se pot corela sumele fixe din Codul fiscal cu nivelul
salariului minim brut pe ţară, garantat în plată, care este în curs de a fi
eliminat;

- referitor la influenţele financiare care ar rezulta din aplicarea
modificărilor formulate la pct. 2 şi pct. 6 precizăm că:
a) propunerea de calcul a deducerii personale de bază ca 80% din

salariul minim brut garantat (2.480.000 lei/persoană) ar conduce la o
influenţă negativă asupra impozitului pe veniturile din salarii;

b) propunerea de modificare a sumei neimpozitate care se ia în calcul
la impozitul pe venituri din pensii de la 9.000.000 lei la echivalentul
a 3 salarii brute minime garantate (9.3000.000) aşa cum este propus
la pct. 6 ar conduce la o influenţă negativă totală asupra veniturilor
bugetare;

- propunerile formulate la punctele 8 şi 9 nu pot fi  acceptate deoarece
aplicarea acestora ar determina diminuarea veniturilor bugetare locale.

Faţă de aceste considerente şi având în vedere că nu se respectă obligaţia de
a prevedea resursele financiare suplimentare necesare acoperirii golului de venituri
creat, obligaţie instituită de Constituţia României, republicată şi de Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice membrii comisiei au hotărât în şedinţa din
22.09.2004,  cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative privind
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Prezenta propunere legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 

SECRETAR,

Iuliu Wincler

          Expert parlamentar:
          Măţan Ofelia
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