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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    08.03.2005
Nr. 105 

 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2004  

pentru modificarea şi completarea  
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
 

 
Cu adresa nr. P.L.-X 71 din 7 martie 2005, Biroul Permanent conform 

art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în 
procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare. 

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 vederea finalizării negocierilor la Capitolul 6 „Politica în domeniul 
concurenţei”,  ţinând seama de recomandările Comisiei Europene cu privire la 
măsurile fiscale care trebuie implementate se impune restrângerea perioadei de 
acordare a scutirii de la plata impozitului pe profit în cazul societăţii comerciale 
„Sidex” – S.A. care trebuie să se încheie la data de 31 decembrie 2004 şi nu la 31 
decembrie 2006 aşa cum era reglementată în prezent prin Codul fiscal. 

Se impune, de asemenea, eliminarea prevederilor privind obligativitatea 
agenţilor economici de a anunţa organelor fiscale intenţia de concesionare, înstrăinare 
sub orice formă a acţiunilor, părţilor sociale sau a activelor fixe în vederea efectuării 
controlului financiar – fiscal. Această reglementare este necesară pentru asigurarea 
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unei concordanţe între prevederile legislaţiei naţionale cu cele ale acquis-ului 
comunitar privind libera circulaţie a capitalului. 

O altă prevedere din prezenta ordonanţă se referă la acordarea unei reduceri 
a taxelor de timbru pentru activitatea notarială, în cazul în care actele translative de 
proprietate au ca obiect terenuri fără construcţii. 

Pentru autentificarea actelor între vii translative ale dreptului de proprietate 
şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii, taxele de timbru 
sunt stabilite tot procentual, potrivit art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare. Nivelul taxelor judiciare de timbru şi a taxelor 
de timbru notariale sun actualizate, periodic, în funcţie de rata inflaţiei în condiţiile 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 
51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: din partea Guvernului domnul 
Sebastian Bodu – secretar de stat şi doamna Tomi Victoria – director general adjunct 
în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

La lucrările comisiei au participat  25  deputaţi, din totalul de 27 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 28 februarie 

2005. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, în şedinţa din data de 8 martie 2005, comisia propune 
supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de 
Lege cu amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 

          Consilieri parlamentari: 
          Bărdiţă Mariana 
          Onete Alexandru 
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ANEXĂ 
 

 
I. Amendamente admise 

 
 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
1. Art. I – Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 927 din 23 
decembrie 2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 

ARTICOL UNIC.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 123 din 24 
noiembrie 2004 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
1154 din 7 decembrie 2004, cu 
următoarea modificare: 

Nemodificat.  

2. 1. La articolul 6, după 
alineatul (4), se introduc patru 
noi alineate, alineatele (5), (6), 
(7) şi (8), cu următorul 
cuprins: 
„(5) Comisia fiscală centrală 
constituită în baza prevederilor 
prezentului articol are 
competenţa de a emite soluţii 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
fiscale individuale anticipate, la 
solicitarea contribuabililor mari 
definiţi astfel potrivit legii, iar de 
la 1 ianuarie 2007 şi la 
solicitarea celorlalţi 
contribuabili, în baza analizelor 
efectuate asupra documentaţiilor 
depuse de către aceştia. Criteriile 
şi documentele necesare pentru 
obţinerea soluţiei fiscale 
individuale anticipate vor fi 
aprobate prin hotărâre a 
Guvernului. 
(6) Soluţia fiscală individuală 
anticipată este actul 
administrativ fiscal emis de 
Comisia centrală fiscală în 
vederea soluţionării unei cereri a 
contribuabilului referitoare la 
reglementarea unor situaţii 
fiscale de fapt viitoare. 
(7) Soluţia fiscală individuală 
anticipată este opozabilă şi 
obligatorie faţă de organele 
fiscale numai dacă situaţia de 
fapt ulterioară coincide cu 
prezentările şi documentele 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
avute în vedere la emiterea 
soluţiei fiscale individuale 
anticipate. În caz contrar, soluţia 
fiscală individuală anticipată se 
consideră desfiinţată cu efect 
retroactiv. 
(8) Soluţia fiscală individuală 
anticipată nu mai este valabilă 
dacă prevederile legale în baza 
cărora a fost luată decizia se 
modifică.” 

3. 2. Articolul 121 se abrogă. 
 

Nemodificat Nemodificat.  

4. 3. Alineatul (10) al articolului 
38 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(10) Societatea comercială 
SIDEX – S.A. beneficiază de 
scutire de la plata impozitului pe 
profit până la data de 31 
decembrie 2004.” 

Nemodificat. Nemodificat.  

5. 4. La articolul 284, după 
alineatul (11), se introduce un 
nou alineat, alineatul (12), cu 
următorul cuprins: 
„(12) Taxele de timbru prevăzute 
de art. 4 alin. (1) din Ordonanţa 

La articolul I punctul 4, 
alineatul (12) al articolului 284 
va avea următorul cuprins: 
 
„(12) Taxele de timbru prevăzute 
de art. 4 alin. (1) din Ordonanţa 

Nemodificat.  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
Guvernului nr. 12/1998 privind 
taxele de timbru pentru 
activitatea notarială, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la 
autentificarea actelor între vii, 
translative ale dreptului de 
proprietate şi ale altor drepturi 
reale ce au ca obiect terenuri fără 
construcţii se reduc la jumătate.” 

Guvernului nr. 12/1998, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, referitoare la 
autentificarea actelor între vii, 
translative ale dreptului de 
proprietate şi ale altor drepturi 
reale ce au ca obiect terenuri fără 
construcţii, din extravilan, se 
reduc la jumătate.” 

6. 5. La articolul 296] alineatul 
(1), litera a) se abrogă. 
 

Nemodificat Nemodificat.  

7. 6. La articolul 2961 alineatul 
(2), litera c) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„c) cu închisoare de la 6 luni la 2 
ani cele prevăzute la lit. j) şi k);” 

Nemodificat Nemodificat.  

8. Art. II – Aplicarea prevederilor 
alin. (5) al art. 221 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se suspendă până la 
data de 1 iulie 2005. 

Nemodificat. Art. II – Aplicarea prevederilor 
alin. (5) al art. 221 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se suspendă până la 
data de 31 decembrie 2005. 

Pentru asigurarea 
condiţiilor necesare 
agenţilor economici 
pentru a lua măsurile 
financiare 
corespunzătoare, având 
în vedere iminenta 
majorare a accizelor. 

9. Art. III – Prevederile prezentei Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
Ordonanţe de urgenţă intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 
2005, cu excepţia prevederilor 
art. I punctele 1 şi 3, care intră în 
vigoare la data publicării 
prezentei Ordonanţe de urgenţă 
în Monitorul Oficial al 
României. 

 
 
 


