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AVIZ 
 

asupra propunerii legislative pentru completarea alin.(2) al art.160 din 
Legea nr.157/2003 privind Codul fiscal 

 
 

  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea 
nr.157/2003 privind Codul fiscal, trimisă cu adresa nr. Pl.x-266  din 13 mai 
2009, înregistrată cu nr. 31/523 din 15 mai 2009. 

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată, în şedinţa din 11 mai 2009. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform 
prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. 
(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia a dezbătut această iniţiativă legislativă în şedinţa din 
25 mai 2009. 
  Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă 
avizării, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, 
transmis cu adresa nr.199 din 17.03.2009, precum şi punctul de vedere al 
Guvernului prin care acesta nu susţine adoptarea prezentei iniţiative 
legislative, transmis cu adresa nr. 708 din 24.03.2009. 
  În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei juridice au constatat 
că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea în 
categoria livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care se aplică 
măsurile de simplificare, prevăzute la art. 160 alin.(2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
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a livrării de cereale şi alte produse agricole din producţia vegetală destinate 
vânzării.  
  Membrii Comisiei au constatat  că  soluţia propusă de această 
iniţiativă legislativă, respectiv lărgirea sferei de aplicare a procedurii de 
taxare inversă, necesită solicitarea de către România, în mod oficial, a 
obţinerii unei derogări de la prevederile art. 193 din Directiva Consiliului 
2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adăugată, în conformitate cu art. 395 alin. (1) al acestei directive.  

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea negativă a 
propunerii legislative. 

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