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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 571/2003, Codul Fiscal 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru 
aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci care este sesizate în fond cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 , Codul Fiscal, transmis cu 
adresa PL-x 130/2014, înregistrată sub nr. 4c-3/107/2014. 

Senatul a respins propunerea legislativă în sedinţa din 18 martie 2014. 
Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 1199/29.10.2013, a avizat favorabil propunerea 

legislativă, cu unele propuneri şi observaţii. 
Guvernul, cu adresa nr. 288/2014, nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea accizelor la băuturile 

tradiţionale româneşti, aşa cum sunt definite în Ordinul comun nr. 368/1160/212/2008 al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor privind definirea, 
descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor tradiţionale româneşti, în sensul exceptării de la 
plata accizelor a cantităţii de 100 l de produs pentru fiecare gospodărie individuală/an (în prezent 
este accizată cu 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic cantitatea de maxim 50 l 
de produs).  

Totodată, se abrogă dispoziţiile referitoare la ţuica şi rachiul de fructe prevăzute de art. 
20614 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Codul fiscal. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în sedinţa comisiei din data de 08 aprilie 2014. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

negativă a propunerii legislative. 
În raport de obiectul şi continutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 
În conformitate cu prevederile art. 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, Camera Decizională pentru această propunere legislativă este Camera Deputaţilor. 
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