
Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    10.06.2013 
Nr. 22/109 
Plx153/2011 

 
 
 
 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru 
modificarea şi completarea  Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, trimis spre reexaminare cu adresa nr. 
PLx.153/2011 din  4 iunie 2013. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vasilica.popa
Original



Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    10.06.2013 
Nr. 109 
Plx153/2011 

 
 
 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea  
unor măsuri financiar-fiscale 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată 
spre dezbatere în fond,  în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, trimis cu adresa nr. PLx 153/2011 din 30 martie 2011. 

În şedinţa din data de 14 februarie 2012, Plenul Camerei Deputaţilor, în 
temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât 
retrimiterea la comisie a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în vederea 
întocmirii raportului. 

 Menţionăm că acest proiect de Lege nu a avut un raport iniţial din partea 
Comisiei  fiind inclus în ordinea de zi a Camerei Deputaţilor din data de 7 noiembrie 
2011 în condiţiile art. 37 lit. c) şi art. 86 alin. (2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

In urma dezbaterii,  în şedinţa din data de 17.04.2012, Comisia propune 
Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale, cu amendamentele admise prezentate în anexa nr. 1 şi amendamentele 
respinse prezentate în anexa nr. 2. 

În şedinţa din ziua de 13 iunie 2012 Plenul Camerei Deputaţilor, în temeiul 
art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea la 



comisie a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în vederea reexaminării. 

În şedinţa din data de 1.08.2012, Comisia a reexaminat actul normativ şi 
propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, cu amendamente. 

În şedinţa din ziua de 18 septembrie 2012 Plenul Camerei Deputaţilor, în 
temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât 
retrimiterea la Comisie a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
vederea reexaminării şi întocmirii unui raport suplimentar. 

În şedinţa din data de 21 mai 2013, membrii Comisiei au reexaminat actul 
normativ şi au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport suplimentar 
cu amendamente. 

În şedinţa din ziua de 04 iunie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor, în temeiul 
art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea la 
Comisie a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în vederea reexaminării şi 
întocmirii unui raport suplimentar. 

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 adoptat, în condiţiile 
articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată, actul 
normativ. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1593 din 21 decembrie 2010, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, prin avizul 
nr. 21/63 din 5.04.2011, a avizat favorabil actul normativ. 

Comisia pentru industrii şi servicii, prin avizul nr. 23/85 din 20.04.2011, 
a avizat favorabil actul normativ. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunități, prin avizul din 13.04.2011, a 
avizat favorabil actul normativ. 

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare în scopul transpunerii în legislaţia naţională a Directivelor Uniunii 
Europene nr. 162/2009, nr. 8/2008, nr. 12/2010 şi nr. 23/2010, cu aplicabilitate de la 
1 ianuarie 2011. 

De asemenea se aduc modificări şi completări Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/ 2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi 



completările ulterioare, Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 
şi stimularea forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei 
de urgenţă nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr 571/ 2003 privind 
Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind  organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

La dezbaterea proiectului a participat, în calitate de invitat, în conformitate 
cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice domnul Dan Manolescu – secretar de stat. 

Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au 
fost prezenţi la dezbateri 32 deputaţi. 

În urma reexaminării proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi a 
opiniilor exprimate, membrii Comisiei, în şedinţa din data de 10 iunie 2013, au 
hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport suplimentar cu 
amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe Dragomir 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text ordonanţă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1.  

 
 
 
Nr.
crt. 

Denumirea 
produsului sau a 
grupei de produse 

U.M. Acciza               
(echivalent 
euro/U.M.) 
 

3. Băuturi 
fermentate, altele 
decât bere şi vinuri 

Hl de 
produs 

 

 3.1. liniştite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100,00 

 3.2.spumoase  45,00 
 
 

La  titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”, în anexa nr. 
1,  nr. crt. 3 „Băuturi fermentate, altele decât bere şi 
vinuri”, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
Nr.
crt. 

Denumirea produsului 
sau a grupei de produse 

U.M. Acciza            
(echivalent 
euro/U.M.) 

3. Băuturi fermentate, 
altele decât bere şi 
vinuri” 

Hl de 
produs 

 

 3.1. liniştite,  
din care: 

 10,00 
 

3.1.1. cidru de mere şi 
de pere cu codurile 
NC 2206 00 51 şi NC 
2206 00 81; 

0,00 
 
 
 

3.1.2. hidromel cu 
codurile NC 2206 00 
59 şi NC 2206 00 89 
obţinut prin 
fermentarea unei 
soluţii de miere în apă 

 
0,00 

 3.2.spumoase  45,00 ” 
 
Autori: dp. Gheorghe Dragomir, Mihai Aurel Donţu, 

Cocei Erland, Cupă Ioan, Doboş Anton, Carmen Hărăru, 
Pardău Dumitru – Grupul Parlamentar PNL 

- Definirea alcoolului şi a 
băuturilor alcoolice supuse accizelor 
armonizate se face pe baza codurilor şi a 
poziţiilor tarifare ale nomenclaturii 
combinate; 
- Identificarea cidrului de mere sau 
de pere şi a hidromelului în funcţie de 
încadrarea tarifară are drept scop aplicarea 
unitară a prevederilor Codului fiscal;  
- Cidrul de mere sau de pere  
nespumos are codul NC 2206 00 51 
(prezentat în recipienţi de maximum 2 litri) 
sau 2206 00 81 (prezentat în recipiente de 
peste 2 litri) ; 
- Potrivit notelor explicative la 
Sistemul armonizat aferente codului 2206, 
cidrul de mere  este „o băutură alcoolică 
obţinută prin fermentarea sucului de 
mere”, iar cidrul de pere este „o băutură 
fermentată similară cu cidrul de mere, dar 
făcută din suc de pere”; 
-  În ceea ce priveşte hidromelul, 
acesta este definit potrivit aceloraşi note 
explicative ca reprezentând  „o   băutură   
preparată   prin    fermentarea    unei    
soluţii    de   miere  în apă. Poziţia include 
hidromelul de vin care  este  hidromel  
obişnuit căruia  i  s-a  adăugat  vin  alb,  
substanţe aromatice şi altele”; 
 



  
 

II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 

1.  
 
 
 
Nr.
crt. 

Denumirea 
produsului sau a 
grupei de 
produse 

U.M. Acciza               
(echivalent 
euro/U.M.) 
 

3. Băuturi 
fermentate, 
altele decât 
bere şi vinuri 

Hl de 
produs 

 

 3.1. liniştite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100,00 

 3.2.spumoase  45,00 
 
 

La  titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”, în 
anexa nr. 1,  nr. crt. 3 „Băuturi fermentate, altele 
decât bere şi vinuri”, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Nr.
crt. 

Denumirea produsului 
sau a grupei de produse 

U.M. Acciza            
(echivalent 
euro/U.M.) 

3. Băuturi fermentate, 
altele decât bere şi 
vinuri” 

Hl de 
produs 

 

 3.1. liniştite,  
din care: 

 100,00 
 

3.1.1. cidru de mere şi 
de pere cu codurile 
NC 2206 00 51 şi NC 
2206 00 81; 

0,00 
 
 
 

3.1.2. hidromel cu 
codurile NC 2206 00 
59 şi NC 2206 00 89 
obţinut prin 
fermentarea unei 
soluţii de miere în apă 

 
0,00 

 3.2.spumoase  45,00 ” 
Autor: 

- dp. Viorel Ştefan - PSD 
 

1. Definirea alcoolului şi a băuturilor 
alcoolice supuse accizelor armonizate 
se face pe baza codurilor şi a poziţiilor 
tarifare ale nomenclaturii combinate; 
Identificarea cidrului de mere sau de 
pere şi a hidromelului în funcţie de 
încadrarea tarifară are drept scop 
aplicarea unitară a prevederilor 
Codului fiscal;  
Cidrul de mere sau de pere  nespumos 
are codul NC 2206 00 51 (prezentat în 
recipienţi de maximum 2 litri) sau 2206 
00 81 (prezentat în recipiente de peste 
2 litri); 
Potrivit notelor explicative la Sistemul 
armonizat aferente codului 2206, cidrul 
de mere  este „o băutură alcoolică 
obţinută prin fermentarea sucului de 
mere”, iar cidrul de pere este „o 
băutură fermentată similară cu cidrul 
de mere, dar făcută din suc de pere”; 
În ceea ce priveşte hidromelul, acesta 
este definit potrivit aceloraşi note 
explicative ca reprezentând  „o   
băutură   preparată   prin    fermentarea    
unei    soluţii    de   miere  în apă. 
Poziţia include hidromelul de vin care  
este  hidromel  obişnuit căruia  i  s-a  
adăugat  vin  alb,  substanţe aromatice 
şi altele”; 
2. 

Camera 
Deputaților 
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