
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ

        ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 
PRIVATIZARE  

                                 Bucureşti,  20.03.2007 
                                 Nr. 21/79 
                                 PL-x 109 

          
                                                  AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
 
   În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi 

avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

trimis cu adresa nr. PL-x 109 din 5 martie 2007, înregistrată sub nr. 21/59 din 6 martie 2007.  

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

  Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a dezbătut 

proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 20 martie 2007. 

  Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, punctul de 

vedere al Guvernului transmis cu adresa nr. 3130 din 18 octombrie 2006, prin care nu susţine adoptarea acestei 
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iniţiative legislative, precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu adresa nr. 1315 din 4 octombrie 

2006.  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi ( 1 vot împotrivă), s-a hotărât avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, cu un amendament admis, redat în Anexa la prezentul aviz. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
                     PREŞEDINTE,          

          Mihai TUDOSE 
                                                            
 
 
                                                                                                               SECRETAR, 
                                                                                                                 Iuliu NOSA 

                                                                                                                         
 
 
 
 

                                                                                       Consilier: 
         Anca Chiser 

 
                                                                                                                         Expert parlamentar, 

                                                                                                                                                    Graziella  Segărceanu 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

 
Nr.
crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

   1    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, articolul 181 cu următorul 
cuprins::   
 

  

 Cota de  
Impozitare   

  “ Art. 181 – Profitul 
impozabil reinvestit este 
scutit de plata impozitului 
pe profit, pentru 
operatorii economici, 
persoane juridice 
română.  

 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. 

     În vederea stimulării 
creşterii competitivităţii 
sectorului productiv prin 
încurajarea investiţiilor ‚ 
în modernizarea producţiei 
şi achiziţionarea de 
echipamente tehnologice 
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