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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru completarea   

dispozițiilor art. 97 din Codul Fiscal, înregistrată sub nr. 4c-2/326 din 19 aprilie 2018, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

 Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius - Constantin BUDĂI 
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propunerii legislative pentru completarea dispozițiilor art.97 din Codul Fiscal 

 
 

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   
dispozițiilor art. 97 din Codul Fiscal, transmisă cu adresa nr. Plx. 226 din 18 aprilie 2018, 
înregistrată cu nr.4c-2/326 din 19 aprilie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din data de 11 aprilie 2018. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1160/27.12.2017, avizează favorabil propunerea 
legislativă, cu observaţii și propuneri. 

Guvernul a transmis Parlamentului punctul de vedere conform căruia nu suține 
adoptarea acestei propunerii legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea  art. 97 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu două noi 
alineate, alin. (9) și alin. (10), în sensul recunoașterii dreptului de dispoziție al 
contribuabililor care au realizat venituri din investiții asupra unei sume de maximum 2% din 
impozitul din veniturile din investiții, în scopul susținerii entităților nonprofit, unităților de 
cult, precum și pentru acordarea de burse private. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiei au examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din data de 5 iunie 2018. La lucrările comisiei, au fost 
prezenți 25 de deputați din totalul de 25 de membri.   

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri au fost prezenți, în calitate 
de invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării, dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru completarea dispozițiilor 
art. 97 din Codul Fiscal, din următoarele considerente: 
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1. În prezent, contribuabilii care realizează venituri din investiții pot dispune asupra 
destinației unei sume pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și 
funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse 
private, conform legii, suma reprezentand până la 2% din impozitul datorat pe 
câștigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119 din Lege a nr. 
227/2015, respectiv pe câștigul net anual impozabil din: transferul titlurilor de 
valoare; orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente 
financiare derivate; transferul aurului financiar. 
 
2. Extinderea aplicării cotei de 2% din impozitul pe venitul persoanelor fizice, prin 
care contribuabilii pot dispune asupra acestei cote pentru veniturile din dividende, 
veniturile din dobanzi și veniturile din lichidarea unei persoane juridice trebuie să se 
raporteze și la impactul bugetar generat de reducerea cuantumului venituri lor 
bugetare. Aplicarea dispozițiilor propunerii legislative ar avea un impact negativ 
asupra veniturilor bugetare, astfel încât era necesar ca, potrivit prevederilor art. 21 și 
art. 22 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu 
modificarile ulterioare și ale art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, 
cu modificările și completările ulterioare, propunerea legislativă să fie însoțită de 
măsuri de compensare a impactului financiar prin majorarea altor venituri bugetare. 
 
Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 
 
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 

92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Marius - Constantin BUDĂI 

SECRETAR, 
Marilen - Gabriel PIRTEA 

 
 
 
 
     

                                                                                             Şef serviciu, Giorgiana Ene 
 
                                                                                     Consilier parlamentar, Alina Grigorescu 
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