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Exemple de proiecte  

care demască lipsa de voinţă politică a PSD şi duplicitatea lui Victor Ponta privind Codul fiscal 

 

Nr. 
crt 

Propunere legislativă Obiect de 
reglementare 

Punct de vedere al Guvernul 
Ponta 

Noul Cod fiscal propus 
de Victor Ponta 

1 Pl-x nr. 373/2014
Propunere legislativă pentru 
modificarea art.I din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale 

Iniţiatori: 

47 deputati+senatori PNL  

Respinsă de majoritatea PSD 
în Senat 

Eliminarea 
impozitului pe 

construcţii 
speciale 

Punct de vedere negativ al 
Guvernului Ponta (02.03.2015) 

Guvernul in punctul sau de 
vedere negativ   sustine că acest 
impozit pe construc�iile 
speciale nu poate fi eliminat 
deoarece la intocmirea 
bugetului de stat pe anul 2015  
au fost luate în calcul  si 
veniturile provenite din acest 
impozit, respectiv 1557,9 
milioane.  

Guvernul a semnalat totodată că 
aplicarea prevederilor din 
initiativa legislativa  generează 
un impact negativ asupra  
veniturilor bugetare. Mai mult, 
Guvernul afirmă că propunerea 
PNL  nu se sustine pentru că nu 

Eliminarea impozitului pe 
construcţii speciale 

(de la 1 ianuarie 2016) 
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este însotita de masuri de 
compensare a impactului 
financiar negativ, prin majorarea 
altor venituri bugetare. 

 
2 Pl-x nr. 374/2014

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.I din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale 

Iniţiatori: 47 deputati+senatori 
PNL  

Respinsă de majoritatea PSD 
în Senat 

Accize 

Modificarea şi 
completarea 
OUG 
nr.102/2013 în 
sensul abrogării 
punctelor 59-62 
ale art. I, care 
reglementează 
nivelul accizelor 
pentru benzina 
cu plumb, 
benzina fără 
plumb, 
motorina şi 
petrolul 
lampant. 

 

Punct de vedere negativ al 
Guvernului Ponta 

(08.09.2014) 

Guvernul nu sustine aceasta 
initiativa legislativa, motivul 
invocat fiind nevoia de a 
respecta angajamentele 
asumate cu institutiile 
financiare internationale. 

 

Diminuarea nivelului 
accizelor la principalele 
produse energetice 
(motorină, benzină fără 
plumb şi benzina cu 
plumb) 

(de la 1 ianuarie 2016) 

3 Pl-x nr. 375/2014
Propunere legislativă pentru 
completarea art.140 alin.(2) 

Cote reduse de 
TVA – la 

produsele 

Punct de vedere negativ al 
Guvernului Ponta (09.07.2014) 

Reducerea cotei de TVA 
pentru carne, peşte, 
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din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal 
 
Iniţiatori: 
22 deputati+senatori PNL  
 
Respinsă de majoritatea PSD 
în Senat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alte iniţiative privind 
reducerea TVA la produsele 
de bază: 
 
4. Pl-x nr. 78/2015 
Propunere legislativă pentru 
completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul 
fiscal 

alimentare 
 
Reducerea TVA 
la 9% la carne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In punctul său de vedere 
Guvernul precizează că 
introducerea unei cote de TVA 
de 9%  la carne are un impact 
negativ asupra bugetului de 
stat  de -0,8 miliarde lei pentru 
anul 2015 ( 0,1 % din PIB), -0,9  
miliarde lei pentru anul 2016 
(0,1 % din PIB),  respectiv -0,9 
miliarde pentru anul 2017  (0,1 
% din PIB). 

Si in acest punct de vedere, 
Guvernul atrage aten�ia  că nu 
sunt prevazute măsurile pentru 
acoperirea majorarii 
cheltuielilor sau a minusului de 
venituri  pentru a nu influenta  
deficitul bugetar. 

 

 

 

Punct de vedere negativ al 
Guvernului pentru Plx 78/2015 

(02.03.2015) 

legume şi fructe de la 24  

(de la 1 ianuarie 2016) 
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Iniţiatori: 32 de deputaţi şi 
senatori din arcul 
guvernamental (majoritatea 
PSD) 
 
Respinsă de majoritatea PSD 
în Senat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reducerea cotei 
de TVA la 9% 
pentru laptele 
de consum, 
legumele şi 
fructele 
proaspete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prin aplicarea cotei reduse de 
TVA de 9% pentru livrarile de 
lapte de consum, fructe �I 
legume proaspete s-ar produce 
un impact negativ asupra 
veniturilor bugetului  de stat  
de -1,27 miliarde lei  pentru 
anul 2015 (-0,18 % din PIB),  -
1,35 miliarde lei pentru anul 
2016 (-0,18 % din PIB) respectiv  
-1,44 miliarde lei pentru anul  
2017 ((-0,18 % din PIB). 

Mai mult, Guvernul avertizeaza 
ca introducerea unei astfel de  
masuri  ar conduce la cresterea 
presiunii  exercitate de mediul 
de afaceri   pentru introducerea 
unor cote reduse de TVA si in 
alte sectoare  ale economiei. 
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5. Pl-x nr. 154/2015
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
art.140 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal 
 
Iniţiatori: 11 deputaţi şi senatori 
Respinsă de majoritatea PSD 
În Senat 
 
 
 

Reducerea TVA 
pentru unele 
prestări de 
servicii şi/sau 
livrări de bunuri, 
precum şi 
livrarea de 
fructe 
proaspete 
destinate 
consumului etc. 
 
 
 

 

Punct de vedere negativ al 
Guvernului Ponta 

6 Pl-x nr. 544/2014 
Propunere legislativă privind 
aprobarea unor măsuri fiscal 
pentru stimularea 
consumului şi relansarea 
activităţilor economice
 
 
Iniţiatori: 
43 de deputaţi şi senatori PNL  
 
Respinsă de majoritatea PSD 
în Senat 
 
 

Cota standard 
de TVA 

Modificarea şi 
completarea 
Legii nr.571/2003 
privind Codul 
fiscal, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, în 
sensul reducerii 
cotei standard 
TVA în două 
etape: cu 2 
puncte 
procentuale 
începând cu 

La Senat proiectul a fost 
respins, nefiind sustinut de 
catre reprezentantii Guvernului 

 

Reducerea TVA este 
prevăzută în proiectul de 
Cod fiscal al Guvernului 
în 2 etape:  
de la 24% la 20% - de la 1 
ianuarie 2016, de la 20% 
la 18% - de la 1 ianuarie 
2018. 
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data de 01 
ianuarie 2015, şi 
respectiv cu 3 
puncte 
procentuale 
începând cu 
data de 01 
ianuarie 2016, 
precum şi 
reducerea unor 
cote la alimente 
de bază şi 
servicii.  

7 Pl-x nr. 130/2014
Propunere legislativă privind 
modificarea LEGII nr.571 din 
22 decembrie 2003, Codul 
Fiscal 
 
Iniţiatori: 
47 deputati+senatori – PNL 
UDMR, PSD 
 
Respinsă de majoritatea PSD 
în Senat 
 
 

Accize 
Exceptarea de 
la plata 
accizelor sau al 
reducerii 
cuantumului 
acestora pentru 
activităţile de 
producere şi 
comercializare a 
băuturilor 
alcoolice 
tradiţionale 
româneşti. 
 

Punct de vedere negativ al 
Guvernului Ponta 

Reaşezarea nivelurilor 
accizelor pentru alcool şi 
băuturile alcoolice 

8 Pl-x nr. 388/2014 
Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 

Agricultura 
 
Simplificarea 
procedurilor de 

Fără punct de vedere al 
Guvernului 

Scutirea sau reducerea 
impozitului pe mijloacele 
de transport agricole  
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completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2013 
privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi ale 
art.74 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal 

Iniţiatori: 55 deputati+senatori 
PNL 

Respinsă de majoritatea PSD 
în Senat 
 

 

9. Pl-x nr. 30/2015 
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
art.176 din Legea nr.571/2003 

impunere si 
colectare a 
impozitului pe 
venitul agricol, 
precum si 
stabilirea unei noi 
modalită�i de 
distribuire a 
sumelor cu 
aceasta 
destina�ie in 
conformitate cu 
prevederile Legii 
nr.273/2006 
privind finanţele 
publice locale. 
 
 
 
 
 
 
 
Acciză redusă 
pentru motorina 
utilizată la 
lucrări agricole, 
horticole şi 
piscicole; 
marcarea 
motorinei folosită 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punct de vedere negativ al 
Guvernului Ponta 
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privind Codul fiscal 

Iniţiatori: 56 deputati+senatori 
PNL 

Respinsă de majoritatea PSD 
în Senat 

10. Pl-x nr. 598/2014 
Propunere legislativă privind 
aprobarea unor măsuri fiscal 
pentru stimularea 
consumului şi relansarea 
activităţilor economice 
Initiatori: 22 
deputati+senatoriPNL 
Respinsă de majoritatea PSD 
în Senat 

11. Pl-x nr. 45/2014 
Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 

în agricultură prin 
colorarea sa cu 
un aditiv de 
culoare verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminarea 
impozitului si 
contributiilor 
aferente 
veniturilor  din 
activitatile 
agricole, silvice 
si din 
piscicultura.  
 
 
 
 
 
Sumele încasate 
de către 
compartimentele 
de specialitate 

 

 

 

 

 

 

 

Punct de vedere negativ al 
Guvernului Ponta 

 

 

 

 

 

 

Punct de vedere negativ al 
Guvernului Ponta 
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nr.8/2013 privind 
reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi ale art.74 
din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal 
 
Iniţiatori: 59 de deputaţi şi 
senatori PNL  
Respinsă de majoritatea 
PSD în Senat 

 
 
 
 
 
12. BP55/2015 Propunere 
legislativă pentru 
completarea alin.(2) al art.160 
din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal 
Initiatori: 21 deputaţi PNL 

Înregistrat la Senat pt. 
dezbatere 

ale unităţilor 
administrativ-
teritoriale, 
reprezentând 
impozite şi 
contribuţii 
aferente 
veniturilor din 
activităţi 
agricole, să 
reprezinte 
venituri ale 
bugetului local. 

 

Implementarea 
taxării inverse 
pentru lanţul 
alimentar de la 
livrarea furajelor 
până la 
vânzarea 
produselor 
alimentare din 
carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fără punct de vedere al 
Guvernului 
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