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         Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Legii pentru modificarea art.465 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, reexaminată ca urmare a cererii formulată de 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
 
 
 

 

cristina.dicu
Original



Parlamentul  României 
 
 
 
            

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 

 Bucureşti, 27.06.2017  
Nr. 4c-2/684 
 
PLx.353/2016 

 
 

 
RAPORT  

 
asupra Legii pentru modificarea art.465 din  

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci a fost sesizată, de către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, în 
vederea dezbaterii şi întocmirii raportului asupra  Legii pentru modificarea art.465  
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ca urmare a cererii de reexaminare 
formulată de Preşedintele României. 

Legea supusă reexaminării are ca obiect de reglementare modificarea art.465 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, urmărindu-se eliminarea de la impozitare a 
terenurilor de până la 400 m², aflate în altă categorie decât cea de terenuri cu construc ţii. 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, a fost transmisă spre 
promulgare Preşedintelui României la data de 29 aprilie 2017. În temeiul art.77 alin.(2) 
din Constituţia României, republicată şi având în vedere competenţa exclusivă a 
Parlamentului, Preşedintele României a solicitat reexaminarea  Legii pentru modificarea 
art.465 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

În motivarea cererii se arată că legea transmisă la promulgare nu îndeplineşte 
nici cerinţele stabilite de normele generale de tehnică legislativă privind claritatea şi 
previzibilitatea prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, şi nici pe cele speciale înscrise în Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. Prin urmare, pentru a înlătura orice echivoc în aplicare, 

 



se consideră necesar ca în conţinutul legii transmise la promulgare să fie stabilit 
momentul intrării ei în vigoare. 

Având în vedere faptul că, prin efectele sale, soluţia legislativă conduce la 
diminuarea veniturilor locale provenite din impozite datorate cu titlu de impozit pentru 
terenuri cu construcţii, este necesar ca, în acord cu prevederile art. 14 alin. (5) din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice, să se precizeze în conţinutul normativ al acesteia 
şi sursele de acoperire a diminuării veniturilor bugetare aferente exerciţiului bugetar 
pentru care s-au aprobat bugetele locale respective. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 06 iunie 2017, a 
adoptat Legea pentru modificarea art.465 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ca 
urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Camera decizionala. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 25 de 
membrii ai comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
Legea menţionată mai sus şi forma adoptată de Senat, în şedinţa din  27 iunie 2017. 

 Faţă de cele prezentate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii, modificată parţial, în 
sensul cerut de Preşedintele României în cererea de reexaminare, în forma adoptată de 
Senat.  

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