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În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 

pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, transmisă cu adresa                           

nr. Pl-x 361 din 3 iunie 2020, înregistrată sub nr. 4c-1/277 din 11 iunie 2020.  

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

în şedinţa din 3 iunie 2020. 

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

art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61, art. 53 alin. (3) teza I și art. 129 din                   

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din             

13 aprilie 2021, desfășurată atât la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin 

mijloace electronice pentru alți membri. 

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării,                           

expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii                           

şi propuneri, transmis cu adresa nr. 345 din 13 aprilie 2020, avizul favorabil                              

al Consiliului Economic și Social, transmis cu adresa nr. 2469 din 13 aprilie 2020                        

și punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr. 5641/DRP din                                     

8 iulie 2020, prin care menţionează că nu susţine adoptarea inițiativei legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă              

şi privatizare au constatat că inițiativa legislativă nu se justifică în considerarea 

prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de 

declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea 

articolelor 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene                 

Seria L 187, din 26 iunie 2014, potrivit cărora ,,finanțarea din partea statului care 
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îndeplinește criteriile stabilite la articolul 107 alineatul (1) din tratat reprezintă ajutor 

de stat și, prin urmare, trebuie notificată Comisiei în temeiul articolului 108 alineatul (3) 

din tratat”. 

Scutirea de la plata impozitului pe profit a persoanelor juridice care desfăşoară 

exclusiv activitate de farmacie în localităţile în care nu există nicio farmacie la data 

înfiinţării, nu se încadrează ca excepţie potrivit Regulamentului menționat mai sus, 

reprezentând ajutor de stat care trebuie acordat potrivit legii, respectiv scheme de ajutor 

de stat care trebuie să conţină, în funcţie de obiectul urmărit, criteriile şi condiţiile din 

regulamentul european în domeniul ajutorului de stat relevant.   

Faţă de considerentele menționate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi                                            

(6 abțineri), avizarea nefavorabilă a propunerii legislative. 

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

categoria legilor ordinare. 
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