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Parlamentul  României 

 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finan�e �i b�nci 

 

 Bucure�ti,         
Nr. 22/225/21.09.2012 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTA�ILOR 
 

 
 
 

 
 

V� înaint�m, al�turat, raportul asupra proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea �i completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal �i reglementarea unor m�suri financiar-fiscale,  cu care 
comisia noastr� a fost sesizat� în fond cu adresa Biroului Permanent nr.PL.x 296 din  3 
septembrie 2012. 
 
 
 
 
 

 
PRE�EDINTE, 

 
Maria Eugenia Barna 
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Parlamentul  României 
 

 
 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finan�e �i b�nci 

 Bucure�ti,     
Nr. 22/225/21.09.2012

 
 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a 

Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea �i completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal �i reglementarea unor m�suri 

financiar-fiscale 
 
 

Cu adresa nr. Plx 296 din 3 septembrie 2012, Biroul Permanent conform 
art.95 �i 115 din Regulamentul Camerei Deputa�ilor, republicat, a sesizat, în procedur� 
de urgen��, pentru examinare �i avizare în fond, Comisia pentru buget, finan�e �i b�nci 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.24/2012 
pentru modificarea �i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal �i 
reglementarea unor m�suri financiar-fiscale. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea ordonan�ei de 
urgen�� a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal �i reglementarea unor m�suri financiar-fiscale. 
                Printre schimb�rile propuse se num�r�: 

- modific�ri �i complet�ri ale art. 201 (Regimul fiscal al dividendelor primite 
din statele membre ale Uniunii Europene), datorate procesului de reformare a 
Directivei 435/90, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, f�r� a reprezenta 
o transpunere a Directivei; 
- extinderea, �i asupra altor cheltuieli aferente vehiculelor a sferei de aplicare 
a prevederilor care limiteaz� dreptul de deducere a cheltuielilor privind 
combustibilul ; 
- eliminarea obliga�iei contribuabilului de determinare a câ�tigului net 
trimestrial/pierderii nete trimestriale din transferul titlurilor de valoare, altele 
decât p�r�ile sociale �i valorile mobiliare în cazul societ��ilor închise; 
- simplificarea obliga�iilor în materie de TVA ale persoanelor impozabile 
care realizea� o cifr� de afaceri anual� inferioar� plafonului de 220.000 lei, 
având în vedere c� acestea nu au obliga�ia depunerii de deconturi de TVA; 
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- obliga�ia marc�rii �i color�rii p�curei �i a produselor energetice asimilate 
din punct de vedere al accizelor acesteia, în vederea diminu�rii evaziunii 
fiscale din domeniul produselor energetice; 
- au fost incriminate ca infrac�iuni anumite fapte , de exemplu : marcarea 
�i/sau colorarea produselor energetice cu alte substan�e decât cele prev�zute în 
Codul fiscal . O infrac�iune similar� este reglementat� în cazul tutunului 
prelucrat, alcoolului etilic �i b�uturilor alcoolice; 
- în domeniul procedurii fiscale se propune o regul� special� de stingere a 
obliga�iilor fiscale . Astfel, în cazul contribuabililor care beneficiaz� de ajutor 
de stat sub form� de subven�ii de la bugetul de stat, se sting cu prioritate, a 
obliga�iile fiscale aferente perioadei fiscale la care se refer� subven�ia, 
indifferent dac� plata este efectuat� din subven�ie sau din venituri proprii; 
- în domeniul e�alon�rilor la plat�, se propune un regim special de 
administrare a obliga�iilor fiscale de a c�ror plat� depinde men�inerea 
autoriza�iei, acordului ori altui act administrative similar. 
 
La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului legislativ 

,Comisiei pentru politic� economic�, reform� �i privatizare �i Comisiei juridice, de 
disciplin� �i imunit��i. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în �edin�a din 25 iunie 2012, în 
calitate de prim� Camer� sesizat�. 

Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constitu�ia României, republicat� �i a 
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputa�ilor, republicat, este de competen�a 
decizional� a Camerei Deputa�ilor . 

În raport de obiectul �i con�inutul s�u, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor organice.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea de voturi a membrilor prezen�i 
la dezbatere.  

In urma dezbaterii , în �edin�a din data de 19.09.2012 , comisia propune 
supunerea spre dezbaterea �i adoptarea Plenului Camerei Deputa�ilor a proiectului de 
Lege  privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.24/2012 pentru 
modificarea �i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal �i reglementarea 
unor m�suri financiar-fiscale în forma adoptat� de Senat. 
 
 
 

PRE�EDINTE, 
 

Maria Eugenia Barna  
 

SECRETAR, 
 

Nicolae Bud 

 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 

 
 

 


