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CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
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Bucureşti, 08 februarie 2011         
Pl.x 881/2010                      

                                   
AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
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 modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, trimisă cu adresa nr. Pl.x 881 din 21 
decembrie 2010 şi înregistrată cu nr. 31/ 1228 din 22 decembrie 2010. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) 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 respins propunerea legislativă, în 
şedinţa din 13 decembrie 2010. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă, în şedinţa din 
08 februarie 2011. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu un nou 
alineat a art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul reducerii T.V.A la 5% pentru bunurile produse în 
România. 
            Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1203 din 08 octombrie 2010 şi 
punctul de vedere al Guvernului nr. 2761 din 08 noiembrie 2010, prin care nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative.  
            În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative, întrucât adoptarea unei 
astfel de prevederi, care condiţionează aplicarea cotei reduse de originea produselor, în 
speţă produse româneşti, ar încălca atât prevederile legislaţiei comunitare care nu permite 
o aplicare discriminatorie a cotelor reduse în funcţie de ţara de provenienţă, cât şi 
principiul neutralităţii TVA, care este un principiu fundamental al sistemului de TVA, 
statuat prin legislaţia comunitară relevantă şi invocat frecvent în jurisprudenţa Curţii 
Europene de Justiţie. De asemenea, adoptarea unei astfel de propuneri ar genera atât 
încălcarea acquis- ului comunitar, cât şi principiile de bază ale TVA, iar implementarea 
acesteia ar putea conduce la declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii de 
infringement. 
            În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 
              PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR, 
               Daniel BUDA                                                Gabriel ANDRONACHE 
 
Consilier, Ciprian Bucur 
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