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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, 

înregistrată sub nr. 4c-2/566 din 5 septembrie 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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RAPORT   

asupra  
propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal cu modificările și completările ulterioare 
 

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 modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare,  transmisă cu adresa nr. 

Plx. 445 din 3 septembrie 2018, înregistrată cu nr.4c-2/566 din 5 septembrie 2018. 

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

din data de 5 iulie 2018. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 442/9.05.2018, avizează favorabil propunerea 

legislativă, cu observaţii și propuneri. 

Guvernul a transmis Parlamentului punctul de vedere conform căruia nu susține 

adoptarea acestei propuneri legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015, în sensul scutirii de la plata impozitului a clădirilor utilizate pentru funcţionarea 

anticariatelor şi a terenurilor aferente funcţionării anticariatelor în care vânzarea de carte 

reprezintă cel puțin 50% din cifra de afaceri,  în scopul încurajării vânzării de carte la un preţ 

redus, comparativ cu cel din librării.  

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat favorabil 

propunerea legislativă. Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru drepturile 

omului, culte și problemele minorităților au avizat negativ propunerea legislativă. 
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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 25 septembrie 2018. La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr 

de 22 de deputați din totalul de 24 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 modificarea și completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, întrucât inițiativa ar 

conduce la crearea unui regim fiscal favorabil anumitor contribuabili şi ar genera un impact 

financiar negativ asupra veniturilor bugetelor locale. 

 

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, 

                            Andrei POP                                                                  
                                                                                                 

                                           
 
 
 
 
                                     

                                                                              Şef serviciu, Giorgiana Ene 
 

 

                                                                                   Consilier parlamentar, Alina Grigorescu 
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