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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru
completarea art.7 şi modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, trimisă cu adresa nr. PLx.9/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.

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

PREŞEDINTE, 

Marius – Constantin BUDĂI 
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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 

completarea art.7 şi modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal.

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

în ședința din 21 decembrie 2017.

La dezbaterea propunerii legislative s-a avut în vedere avizul favorabil al

Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru politică economică, reformă 

și privatizare și punctul de vedere negativ al Guvernului.

 Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare

definirea noțiunii de "valoare de piața" precum și stabilirea modului de calcul al 

impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale deținute de persoanele juridice, astfel 

încât valoarea clădirilor să fie determinată de un evaluator autorizat pe baza valorii de 

piață. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din data de 30 octombrie 2018.

 La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 23 deputați, din

totalul de 25 de membri.



 La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice și ai Asociației Naționale a 

Evaluatorilor Autorizați din România. 

 În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru completarea art.7 şi 

modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, deoarece potrivit

prevederilor Legii nr. 227/2015, la stabilirea impozitului pe teren este prezentat un

mod de calcul care are la bază rangul localității în care este amplasat terenul, zona și 

categoria de folosință a terenului, potrivit încadrării făcute de consiliul local. De 

asemenea, s-a eliminat impozitarea diferențiată a clădirilor în funcție de natura 

juridică a proprietarului și s-a optat pentru un tratament fiscal nediscriminatoriu, 

astfel încât impozitarea acestora să se facă la aceeași bază de calcul și la aceleași 

cote, în funcție de destinația clădirii - rezidențială, nerezidențială sau mixtă. 

 Așa cum a precizat Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din 

România, nu există valoare de piaţă a clădirii fără terenul sau drepturi asupra 

terenului pe care este construită. Daca se dorește impozitarea în funcţie de valoarea 

de piaţă atunci trebuie ţinut cont de valoarea de piața a proprietăţii imobiliare ca un 

tot (teren si clădire) şi trebuie renunţat la impozitarea separata a terenurilor si 

clădirilor. Din punct de vedere tehnic valoarea de piața strict a clădirii nu poate fi 

estimata.

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE, 

Marius – Constantin BUDĂI 

SECRETAR,

Marilen – Gabriel PIRTEA
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