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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a  Guvernului nr.  46/2016 pentru completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu adresa nr. PLx.420/2016, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

   Leonardo BADEA 
 




 
 

 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

Bucureşti,         22.02.2016  
Nr. 4c-2/668 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a  
Guvernului nr.  46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind  

Codul fiscal 
 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a  Guvernului nr.  46/2016 pentru completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  
în ședința din 4 octombrie 2016. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, avizul favorabil al Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea art.456 şi art. 469 în sensul extinderii facilităţii fiscale şi pentru 
soţii/soţiile veteranilor de război şi văduvele de război împreună cu soţii/soţiile lor, 
respectiv de scutire integrală de la plata impozitului datorat pe clădirea de domiciliu,  
pe un mijloc de transport şi pe terenul aferent clădirii de domiciliu. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din data de 22 februarie 2017. 

 Bucureşti,      22.02.2017 
Nr. 4c-2/668 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 



La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 21 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate  de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a  Guvernului nr.  46/2016 pentru completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal cu un amendament prezentat în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 

                                                                                                                                 
                       
 
 
 
 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text Senat Text propus de comisie Motivare 

1.  Titlul legii: 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a  
Guvernului nr.  46/2016 pentru completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

NEMODIFICAT 

 

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanței de urgență a  
Guvernului nr.  46 din 31 august 2016 pentru 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 685 din 5 septembrie 2016. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a  
Guvernului nr.  46 din 31 august 2016 pentru 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
685 din 5 septembrie 2016, cu următoarea 
completare: 

 

3.   
____________________ 

La art. I înaintea punctului 1, se introduce un nou 
punct, cu următorul cuprins: 
- «La articolul 453 după litera h) se introduce o nouă 
literă, litera h1) cu următorul cuprins: 
„h1) terenul aferent clădirii de domiciliu – terenul 
proprietăţii identificat prin adresa acestuia, 
individualizată prin denumire proprie a străzii şi a 
numărului poştal atribuit de la adresa de 
domiciliu;”»  
 
Autor: 
dep. Bogdan – Iulian Huţucă - PNL 
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