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Parlamentul  României 

 

Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 

 Bucureşti,       

Nr.4c-2/685 

31.05.2022 

PLx. 581/2021 

 

 

 

 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și completarea art. 47 din Legea 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, trimis cu adresa nr. PLx.581/2021, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 
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Parlamentul  României 

 

Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 

 Bucureşti,          

Nr.4c-2/685 

31.05.2022 

PLx. 581/2021 

 

 

RAPORT  

 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal și completarea art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală 

 



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 pe fond, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și completarea art. 47 din 

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în 

ședința din data de 22 noiembrie 2021.   

 Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 alin. (9)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului 

Legislativ, Consiliului Economic și Social și Consiliului Fiscal, precum și punctul de 

vedere exprimat de Guvern.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea metodologiei de 

aplicare a impozitului pe clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 

fizice, respectiv a persoanelor juridice, în sensul introducerii condiţiei înştiinţării 

prealabile a proprietarilor de către organul fiscal competent, în legătură cu necesitatea 

reevaluării imobilelor. În cazul în care proprietarii persoane fizice sau juridice nu 
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primesc în prealabil înştiinţarea de la organul fiscal competent, proprietarul va datora 

un impozit la valoarea reflectată în ultimul raport de evaluare depus de acesta. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

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

proiectul de lege menționat mai sus, în ședința cu prezență fizică și online din data de 

31 mai 2022. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au înregistrat 

prezența conform listei de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, domnul  

Attila Gyorgy, secretar de stat în Ministerul Finanţelor.  

În urma examinării proiectului de Lege, a avizelor primite şi a opiniilor 

exprimate, deputații, au hotărât, în ședința din data de 31 mai 2022,  cu majoritate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a 

proiectului de pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și 

completarea art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

amendamentele admise, redate în Anexă. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius - Marian FIRCZAK 

 

 
 

          Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

           

 

          Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 
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Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și pentru  

completarea art.47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală  

 

Nr. 

crt. 

Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal / 

Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală 

Text Senat 

 

 

Text amendamente admise 
Motivare 

1.   Titlul legii:  

LEGE 

pentru modificarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal și 

pentru completarea art. 47 din  

Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală 

 

Titlul legii:  

 

 

Nemodificat 

 

2.   Art.I.- Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.688 din 10 septembrie 

2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal / 

Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală 

Text Senat 

 

 

Text amendamente admise 
Motivare 

3.   

 

 

 

(4) În cazul în care valoarea clădirii 

nu poate fi calculată conform 

prevederilor alin. (1), impozitul se 

calculează prin aplicarea cotei de 

2% asupra valorii impozabile 

determinate conform art. 457. 

1. La articolul 458, alineatul 

(4) va avea următorul cuprins: 

 

 

„(4) În cazul în care proprietarul 

clădirii nu depune raportul de 

evaluare la organul fiscal 

competent până la primul termen 

de plată a impozitului, impozitul se 

calculează prin aplicarea cotei de 

2% asupra valorii impozabile 

determinate conform prevederilor 

art.457, cu condiția ca proprietarul 

clădirii să fi fost notificat de către 

organul fiscal competent, despre 

posibilitatea depunerii raportului de 

evaluare. Notificarea se trimite 

proprietarului clădirii prin 

publicarea acesteia în spațiul privat 

virtual sau prin trimiterea ei prin 

poștă, în cazul contribuabililor care 

nu sunt înrolați în spațiul privat 

virtual. Termenul până la care 

trebuie trimisă notificarea este 31 

decembrie a anului curent pentru 

impozitul datorat începând cu anul 

următor. În cazul în care 

notificarea nu este trimisă până la 

această dată, impozitul urmează a 

1. La articolul 458, alineatul (4) 

se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

„(4) În cazul în care proprietarul 

clădirii nu depune raportul de 

evaluare la organul fiscal 

competent până la primul termen 

de plată a impozitului, impozitul se 

calculează prin aplicarea cotei de 

2% asupra valorii impozabile 

determinate conform prevederilor 

art.457, cu condiția ca proprietarul 

clădirii să fi fost notificat de către 

organul fiscal competent, despre 

posibilitatea depunerii raportului de 

evaluare. Notificarea se comunică 

proprietarului clădirii prin 

publicarea acesteia în spațiul privat 

virtual sau prin poștă, în cazul 

contribuabililor care nu sunt 

înrolați în spațiul privat virtual. 

Termenul până la care trebuie 

comunicată notificarea este 31 

octombrie a anului curent pentru 

impozitul datorat începând cu anul 

următor. În cazul în care 

notificarea nu este  comunicată 

până la această dată, impozitul 

 

 

 

 

Pentru corelare cu prevederile art. 

47 din Codul de procedura fiscala, 

este necesara inlocuirea sintagmei 

"trimitere" din cuprinsul 

amendamentelor propuse , cu cea 

de "comunicare". Aceasta din urma 

este de fapt notiunea 

consacrata si folosita atat de 

procedura fiscala cat si de cea 

civila,atunci cand se stabilesc 

reguli si modalitati prin care un act 

trebuie sa ajunga la contribuabil 

sau cetatean. 

Utilizarea notiunii corecte este 

importanta prin prisma efectelor 

procedurale pe care le produce, 

astfel si in cazul de fata organul 

fiscal local este obligat sa faca si 

dovada comunicarii notificarii 

pentru ca in 

raport de aceasta urmeaza sa se 

aplice cote diferite de impozit in 

sarcina contribuabilului.  

Spre exemplu, in cazul comunicarii 

prin SPV,  actul se 
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Nr. 

crt. 

Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal / 

Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală 

Text Senat 

 

 

Text amendamente admise 
Motivare 

se calcula prin aplicarea cotei 

prevăzute la alin.(1) asupra valorii 

impozabile determinate conform 

prevederilor art.457.” 

urmează a se calcula prin aplicarea 

cotei stabilite potrivit alin.(1) 

asupra valorii impozabile 

determinate conform prevederilor 

art.457.” 

considera  comunicat, potrivit alin 

16 din acelasi articol, doar in 

termen de 15 zile de la data 

trimiterii lui, adica de la data 

postarii in contul de 

SPV al contribuabilului iar in cazul 

comunicarii prin posta regulile sunt 

diferite. 

4.   

 

 

 

(8) În cazul în care proprietarul 

clădirii nu a actualizat valoarea 

impozabilă în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă, cota 

impozitului/taxei pe clădiri este de 

5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La articolul 460, alineatele 

(8) şi (9) vor avea următorul 

cuprins:  

 

 „(8) În cazul în care proprietarul 

clădirii nu a actualizat valoarea 

impozabilă în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referință, cota 

impozitului/taxei pe clădiri este de 

5%, cu condiţia ca proprietarul 

clădirii să fi fost notificat de către 

organul fiscal competent despre 

posibilitatea depunerii raportului de 

evaluare. Notificarea se trimite 

proprietarului clădirii prin 

publicarea acesteia în spațiul privat 

virtual sau prin poștă, în cazul 

contribuabililor care nu sunt 

înrolați în spațiul privat virtual. 

Termenul până la care trebuie 

trimisă notificarea este 31 

2. La articolul 460, alineatele 

(8) şi (9) se modifică și  vor avea 

următorul cuprins:  
 

 „(8) În cazul în care proprietarul 

clădirii nu a actualizat valoarea 

impozabilă în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referință, cota 

impozitului/taxei pe clădiri este de 

5%, cu condiţia ca proprietarul 

clădirii să fi fost notificat de către 

organul fiscal competent despre 

posibilitatea depunerii raportului de 

evaluare. Notificarea se comunică  

proprietarului clădirii prin 

publicarea acesteia în spațiul privat 

virtual sau prin poștă, în cazul 

contribuabililor care nu sunt 

înrolați în spațiul privat virtual. 

Termenul până la care trebuie 

comunicată notificarea este 31 
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Nr. 

crt. 

Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal / 

Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală 

Text Senat 

 

 

Text amendamente admise 
Motivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) În cazul în care proprietarul 

clădirii nu a actualizat valoarea 

impozabilă în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă, diferenţa de 

taxă față de cea stabilită conform 

alin.(1) și (2), după caz, va fi 

datorată de proprietarul clădirii. 

 

 

decembrie  a anului curent pentru 

impozitul datorat începând cu anul 

următor. În cazul în care 

notificarea nu este trimisă până la 

această dată, impozitul urmează a 

se calcula prin aplicarea cotei 

prevăzute la alin.(1) sau (2), după 

caz, asupra valorii impozabile a 

clădirii.   

 

(9) În cazul în care proprietarul 

clădirii nu a actualizat valoarea 

impozabilă în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă, diferenţa de 

taxă va fi datorată de proprietarul 

clădirii, cu condiția ca acesta să fi 

fost notificat de către organul fiscal 

competent, în conformitate cu 

prevederile alin.(8).” 

 

octombrie  a anului curent pentru 

impozitul datorat începând cu anul 

următor. În cazul în care 

notificarea nu este comunicată 

până la această dată, impozitul 

urmează a se calcula prin aplicarea 

cotei stabilite potrivit alin.(1) sau 

(2), după caz, asupra valorii 

impozabile a clădirii.   

 

(9) În cazul în care proprietarul 

clădirii nu a actualizat valoarea 

impozabilă în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă, diferenţa de 

taxă va fi datorată de proprietarul 

clădirii, cu condiția ca acesta să fi 

fost notificat de către organul fiscal 

competent, în conformitate cu 

prevederile alin.(8).” 

5.   Art.II.- La articolul 47 din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.547 din 23 iulie 2015, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, după alineatul (17) se 

introduce un nou alineat, alin.(171), 

Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal / 

Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală 

Text Senat 

 

 

Text amendamente admise 
Motivare 

cu următorul cuprins: 

 „(171) Pentru organul fiscal 

local, consiliul local poate hotărî, 

în condițiile prevăzute la 

alin.(17), să utilizeze mijloacele 

electronice de transmitere la 

distanță utilizate de către 

organul fiscal central, prin 

aderare la procedurile de lucru 

specifice acestora.” 

6.   Art.III.- În termen de 60 de zile de 

la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, Guvernul modifică și 

completează în mod corespunzător 

Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.1/2016, cu 

modificările și completările 

ulterioare, la propunerea 

Ministerului Finanțelor. 

Art.III.- În termen de 60 de zile de 

la publicarea prezentei legi în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Guvernul modifică și 

completează în mod corespunzător 

Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.1/2016, cu 

modificările și completările 

ulterioare, la propunerea 

Ministerului Finanțelor. 

Pentru a face posibila aplicarea 

efectiva a noilor 

prevederi, este necesara emiterea si 

publicarea normelor  modificatoare 

inainte ca organele fiscale locale sa 

fie obligate deja la comunicarea 

notificarilor. 

7.   Art.IV.- Prezenta lege intră în 

vigoare la data de 1 noiembrie 

Art.IV.- Prezenta lege intră în 

vigoare la 3 zile de la data 

Tehnică legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal / 

Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală 

Text Senat 

 

 

Text amendamente admise 
Motivare 

care urmează publicării sale în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, iar 

prevederile art. I se aplică pentru 

impozitul/taxa pe clădiri 

datorat/datorată începând cu 

data de 1 ianuarie 2023. 

8.   Art.V.- Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.688 din 10 septembrie 

2015, cu modificările și 

completările ulterioare și Legea 

nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.547 din 23 iulie 2015, 

cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cu 

modificările și completările aduse 

prin prezenta lege, vor fi 

republicate în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare. 

Nemodificat 

 

 

 


