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RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal  
 
 

Cu adresa nr.PLx. 169  din 13 octombrie 2009, Biroul Permanent  
a sesizat Comisia pentru buget, finanţe şi bănci pentru întocmirea unui raport 
suplimentar asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

În şedinţa din data de 12 octombrie 2009, Camera Deputaţilor, în 
temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât 
retrimiterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal în vederea unei noi examinări şi depunerii 
unui raport suplimentar. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului 
Legislativ, al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi al 
Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi.  
                 Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin care se operează 
modificări asupra impozitelor şi taxelor ce fac obiectul Codului fiscal, 
respectiv: 



- introducerea unor măsuri speciale de stimulare a cercetării şi 
dezvoltării tehnologice la nivelul persoanelor juridice, prin 
aplicarea unor deduceri suplimentare la calculul profitului 
impozabil luând în calcul valoarea cheltuielilor eligibile pentru 
activităţile de cercetare dezvoltare; 

- începând cu anul fiscal 2009 veniturile sub formă de dobânzi 
pentru depozitele la termen şi instrumentele de economisire sunt 
neimpozabile; 

- venitul din dobânda la depozitele la termen şi/sau instrumentele de 
economisire, realizată din România de persoanele fizice rezidente 
în alte state decât cele ale UE, nu reprezintă venit impozabil în 
România, începând cu data de 1 ianuarie 2009; 

- aplicarea unei cote reduse de TVA de 5% pentru livrarea 
locuinţelor ca parte a politicii sociale, respectiv, cămine de bătrâni 
şi pensionari, case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare 
pentru minori cu handicap, locuinţe cu suprafaţa construită de 
maxim 120 mp şi a căror valoare nu depăşeşte 380.000 lei, clădiri 
atribuite de primării cu chirie subvenţionată unor persoane sau 
familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o 
locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile 
pieţei.  
 
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 

art. 76 din Constituţia României, republicată. 
La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
domnul Mihai Gogancea, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 

La lucrările comisiei au participat  28 deputaţi, din totalul de 32 
membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 2 

martie 2009.  
                Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, 
republicată şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor . 

 
In urma dezbaterii proiectului de Lege în şedinţa din data de 20 

octombrie 2009, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor menţinerea 



propunerii de adoptare  a acestuia conform Raportului înaintat Plenului 
Camerei Deputaţilor cu nr.22/190  din data de 30 septembrie 2009.  
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