
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

            DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                Bucureşti, 12 aprilie 2016 

                      Nr. Plx. 124/2016 
 

A V I Z  

referitor la propunerea legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu propunerea legislativă 

pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, trimisă cu adresa 

nr. Plx. 124 din 4 aprilie 2016, înregistrată la comisie cu nr.4c-11/463 din 5 aprilie 2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa 

din 29 martie 2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) �i (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 

alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reducerii cotei standard de TVA de 

la 24% la 9% pentru livrarea produselor şi serviciilor destinate prevenţiei şi diagnosticului medical.  

În şedinţa din data de 12 aprilie 2016, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat ini�iativa legislativă 

supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, 

transmis prin adresa cu nr.1321 din 16 decembrie 2015. 

Guvernul nu sus�ine adoptarea ini�iativei legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea negativă a propunerii legislative, întrucât Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a 

fost abrogată, intrând în vigoare din 1 ianuarie 2016 dispozi�ile Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările �i completările ulterioare. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

PREŞEDINTE,                                                           SECRETAR, 

      Bogdan Liviu CIUCĂ        Sorin Constantin STRAGEA 

 

 

 

Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 
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