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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,         
Nr. 22/ 

 
 
 
 
 

 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 
completarea articolului 2141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu care comisia 
noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.PL.x 37  din  2 februarie 
2009. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 
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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,     
Nr.  

 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra propunerii legislative privind completarea articolului 2141 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006  
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

 
 

 
Cu adresa nr. 37 din 2 februarie 2009, Biroul Permanent conform art.95 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare şi avizare în 
fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea legislativă privind 
completarea articolului  2141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Consiliului 
Legislativ,  precum şi punctul de vedere al Guvernului, care nu susţine adoptarea acestei 
propuneri  legislative. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea 
alineatului (2) al articolului 2141 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii autospecialelor destinate 
stingerii incendiilor, achiziţionate de consiliile locale în categoria autovehiculelor care 
beneficiază de taxe speciale.  

 La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat doamna 
Iordache Graţiela – secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice. 

La lucrările comisiei au participat  31  deputaţi, din totalul de 31 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 29 

octombrie 2008. 
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Propunerea legislativă, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor . 

In urma dezbaterii propunerii legislative privind completarea articolului  2141 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în şedinţa din data de 10 februarie 2009, 
comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea, deoarece această propunere 
legislativă nu mai are obiect de reglementare, articolul 2141 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal a fost abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Deasemenea în cadrul noilor 
reglementări, respectiv la alineatul (2) a articolului 3 din O.U.G. nr. 50/2008 se 
exceptează de la plata taxei autovehiculele destinate a fi utilizate de pompieri. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan 

SECRETAR, 
 

Iuliu Nosa 
 
 
 

             Consilier parlamentar: 
     Ene Giorgiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 

I. Amendamente  
 
 
Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 

 

ARTICOL UNIC.- După art.18 din 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 introduce un articol 
nou, art.181, cu următorul cuprins: 
„Cota de 
impozitare  

Art. 181.- Profitul impozabil 
reinvestit este scutit de plata 
impozitului pe profit, pentru 
operatorii economici, persoane 
juridice române.” 

 
 

Partea finală a articolului unic se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Cota de 
impozitare  
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  

Art. 181 - Profitul impozabil 
reinvestit în achiziţionarea de 
echipamente, utilaje, instalaţii 
necesare desfăşurării activităţii 
de bază este scutit de plata 
impozitului pe profit pentru 
operatorii economici, persoane 
juridice române.” 
 
Domnul Lakatos Peter, deputat 
UDMR 
 

   

 

 

 „Cota de 
impozitare  
 
 
 
 
 

Art. 181- Profitul impozabil 
reinvestit în scopul dezvoltării 
activităţii societăţii, conform 
obiectului de activitate, 
pentru operatorii economici, 
persoane juridice române, este 
scutit de plata impozitului pe 

Necesitatea promovării unor 
măsuri ficale menite a încuraja 
investiţiile întreprinzătorilor în 
dezvoltarea activităţii, în 
conformitate cu obiectul de 
activitate al fiecărui operator 
economic. 
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Autori: 

profit.” 
Domnii deputaţi Gheorghe 
Gabor, Aurel Vainer şi Traian 
Dobre  

 

 „Cota de 
impozitare  

Art. 181- Este scutit de plata 
impozitului profitul 
impozabil la sfârşitul anului 
fiscal pentru care se face 
dovada că a fost reinvestit în 
achiziţionarea de 
echipamente, utilaje, 
instalaţii, inclusiv capital de 
lucru, precum şi alte 
investiţii, în concordanţă cu 
obiectul principal de 
activitate înscris la Registrul 
Comerţului.” 
Autor: Comisia economică  

In vederea stimulării creşterii 
competitivităţii sectorului 
productiv prin încurajarea 
investiţiilor, în modernizarea 
producţiei şi achiziţionarea de 
echipamente tehnologice. 

 
II. Amendamente respinse 

 
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea  Camera 
decizională 
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