PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Bucureşti, 20.10.2014
Nr. 4c-2/175
PL-x 130/2014

Comisia pentru buget,
finanţe și bănci

BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative privind
modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal, trimis spre dezbatere în
fond, cu adresa nr. PL-x 130 din 25 martie 2014, înregistrat sub nr. 4c-2/175 din 25 martie
2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE

Viorel ȘTEFAN
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti, 22.10.2014
Nr. 4c-2/175
PL-x 130/2014

RAPORT
asupra propunerii legislative privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003,
Codul Fiscal

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe și
bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind
modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal trimis spre dezbatere în
fond, cu adresa nr. PL-x 130 din 25 martie 2014, înregistrat sub nr. 4c-2/175 din 25 martie
2014.
Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi
ale art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în
şedinţa din 18 martie 2014.
La întocmirea prezentului raport s-a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliul
Legislativ , punctul de vedere negativ al Guvernului, precum și avizele negative ale
Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industria
alimentară și servici specifice.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul exceptării de la plata accizelor sau al reducerii cuantumului acestora
pentru activităţile de producere şi comercializare a băuturilor alcoolice tradiţionale
româneşti.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat
propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 20 octombrie 2014.
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Din totalul de 35 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și-au
înregistrat prezența la lucrări un număr de 34 deputaţi.
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputați
prezenți la lucrări au hotărât, în unanimitate, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre
dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22
decembrie 2003, Codul Fiscal , cu amendamentele admise, prezentate în anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE
Viorel ȘTEFAN

SECRETAR
Mihai-Aurel DONŢU

Giorgiana Ene, șef serviciu
Daniel Mărăcineanu, consilier
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Anexă

Amendamente admise:
Nr.
crt.
1.

Legea 571/2003

2.

3.

Art. 20614: Alcool etilic
(2)Ţuica şi rachiurile de fructe
destinate consumului propriu al
gospodăriilor individuale, în

Plx 130/2014

LEGE
privind modificarea LEGII nr.
571 din 22 decembrie 2003,
Codul
Fiscal.

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
Titlul legii se modifică și va avea
următorul cuprins:
LEGE
privind modificarea
alineatului(2) al art.20614 din
Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal

Articolul I: Legea nr 571 din 22
decembrie 2003, 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:

Articolul unic: Legea nr. 571
din 22 decembrie 2003, publicată
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr. 927 din
23
decembrie
2003,
cu
modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum
urmează:

Motivație

Alineatul (2) al articolului Modificarea are în vedere
art.22
din
20614 se modifică și va avea prevederile
Directiva 92/83/CEE
următorul cuprins:
„(2) Pentru alcoolul etilic
obţinut
în
distileriile
pomicultorilor care produc anual
4

Nr.
crt.

4.

Legea 571/2003
limita unei cantităţi echivalente
de cel mult 50 de litri de produs
pentru
fiecare
gospodărie
individuală/an, cu concentraţia
alcoolică de 100% în volum, se
accizează prin aplicarea unei
cote de 50% din cota standard a
accizei aplicate alcoolului etilic,
cu condiţia să nu fie vândute,
potrivit prevederilor din normele
metodologice.
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Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
peste 10 hectolitri de alcool etilic
pur din fructele furnizate de
gospodăriile pomicultorilor se
aplica o cotă redusă a accizelor
de 50% din cota standard a
accizei aplicată alcoolului etilic.
Cota redusă va fi aplicată la cel
mult 50 de litri de alcool pur din
fructe, anual, pe gospodărie de
pomicultor, destinaţi exclusiv
consumului lor personal.

Motivație

Autori: Comisia pentru buget,
finanțe și bănci și domnii
deputați Aurel Vlădoiu, Octavian
Petric, Dorel Covaci, Ioan Hulea
și Erdei Doloczki Istvan.
14
Art. 206 : Alcool etilic
1.
Litera c) a alineatului (1)
Se elimină
(1)În
înţelesul
prezentului şi alineatul (2) ale articolului
capitol, alcool etilic reprezintă: 206 l4, se abrogă.
Autor: Comisia pentru buget,
c)ţuică şi rachiuri de fructe;
finanțe și bănci
(2)Ţuica şi rachiurile de fructe
destinate consumului propriu al
gospodăriilor individuale, în
limita unei cantităţi echivalente
de cel mult 50 de litri de produs
5

Nr.
crt.

5.

Legea 571/2003
pentru
fiecare
gospodărie
individuală/an, cu concentraţia
alcoolică de 100% în volum, se
accizează prin aplicarea unei
cote de 50% din cota standard a
accizei aplicate alcoolului etilic,
cu condiţia să nu fie vândute,
potrivit prevederilor din normele
metodologice.
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Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivație

2. După articolul 20614 se
Se elimină
introduce un articol nou,
articolul
20614
>1,
cu
Autor: Comisia pentru buget,
următorul conţinut:
14
Art. 206
>1- Băuturile finanțe și bănci
tradiţionale româneşti, aşa cum
sunt definite în Ordinul comun
al Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei
şi
Pădurilor,
Ministerului
Sănătăţii
şi
Familiei şi al Autorităţii
Naţionale
pentru
Protecţia
Consumatorilor nr. 368 din 13
iunie 2008 pentru aprobarea
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Nr.
crt.

Legea 571/2003
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Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivație

Normelor privind definirea,
descrierea,
prezentarea
şi
etichetarea
băuturilor
tradiţionale româneşti.
Alin. (1) - în înţelesul
prezentului capitol, băuturile
tradiţionale româneşti reprezintă:
a) Păi in ca, Ţuica, Horinca,
Turţ, Vinars, Rachiul de drojdie
de vin, Rachiul de tescovină şi
Rachiu de fructe;
Alin. (2) - Pălinca, Ţuica,
Horinca, Turţ, Vinars, Rachiul
de drojdie de vin, Rachiul de
tescovină şi Rachiu de fructe
destinate consumului propriu al
gospodăriilor individuale în
limita unei cantităţi echivalente
de cel mult 100 litri de produs
pentru
flecare
gospodărie
individuală/an cu concentraţie
alcoolică de 100% în volum se
exceptează de la plata accizelor,
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Nr.
crt.

Legea 571/2003
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Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivație

cantitatea reprezentând 200 litri
de distilat din fructe la 50 grade;
Alin. (3) - Deţinătorii de
pomicultură care vor produce o
cantitate mai mare de 100 litri în
volum alcoolic de 100%
respectiv 200 litri la 50 grade
volum
alcoolic
depăşind
consumul propriu vor plăti a
zecea parte din acciza standard.
Alin. (4) - Persoanele fizice
autorizate, persoanele juridice,
societăţile comerciale de tip
S.R.L. sau S.A. care vor
desfăşura o activitate de
colectare, procesare, îmbuteliere
şi
vânzare
a
produselor
tradiţionale vor beneficia de
anumite prevederi:
a) nu vor fi supuse unui
regim de antrepozit fiscal;
b) această activitate va fi
considerată o activitate de
prestare servicii către populaţie;
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Nr.
crt.

Legea 571/2003
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Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivație

taxa de accizare va fi de
2,2 lei/litru la 50 grade volum;
d) distilatele de fructe vor fi
comercializate atât în piaţa
naţională cât şi internaţională cu
respectarea legilor în vigoare;
e) aceste
activităţi
vor
respecta legislaţia în domeniu
potrivit Ordinului nr 368 din 13
iunie 2008 pentru aprobarea
Normelor
privind
definirea
prezentarea
şi
etichetarea
băuturilor tradiţionale româneşti.
c)

6.

Articolul II - Republicare cu
renumerotarea actului normativ.

Se elimină
Autor: Comisia pentru buget,
finanțe și bănci
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