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BIROUL PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
pentru abrogarea pct. 25 al art. I din Legea nr. 164/2016 pentru modificarea 
Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 şi pentru modificarea şi completarea 
Legii cooperaţiei agricole, trimis cu adresa nr. Plx.279 din 02 mai 2018 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

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

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius – Constantin BUDĂI 

PREŞEDINTE, 
Alexandru STĂNESCU  
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RAPORT COMUN  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct. 25 al art. I din Legea 
nr. 164/2016 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 şi 

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole  
(Plx 279/2018) 

 
     În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct. 25 al art. I din Legea 
nr. 164/2016 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 şi 
pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole , transmisă cu 
adresa nr. Plx 279 din 2 mai 2018  şi înregistrată cu nr.4c-4/297/03.05.2018 la 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, respectiv cu nr.4c-2/367/03.05.2018 la  Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci. 
 
     Conform prevederilor art.75 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. 
 
     Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 25 aprilie 2018. 
 
     La întocmirea raportului comun Comisiile au avut în  vedere: 
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- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.50/17.01.2018); 
- punctul de vedere al Guvernului de a nu susţine adoptarea propunerii 

legislative; 
- avizele negative ale Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului și Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
 

      Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  preluarea în Codul 
fiscal a facilităților fiscale instituite deja pentru cooperativele agricole și 
membrii cooperatori, prin Legea cooperației agricole nr.566/2004. De 
asemenea, se propune includerea în Codul fiscal a scutirii de la plata impozitului 
pentru mijloacele de transport agricole ale membrilor cooperatori aferente 
producției valorificate prin cooperativa agricolă.  
 
       În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe 
separate. 
 
       Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat  propunerea 
legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 05 iunie 2018, iar membrii 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice în şedinţa din 26 iulie 2018.   
 
      La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, şi-au înregistrat 
prezenţa un număr de 25 de deputaţi din totalul de 25 de membri, iar la 
lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice membrii acesteia şi-au înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 
 
     La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitati, în 
conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanţi ai 
Ministerului  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ai Ministerului Finanţelor 
Publice. 
 
     În urma examinării  propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor   un raport comun de respingere a propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
pentru abrogarea pct. 25 al art. I din Legea nr. 164/2016 pentru modificarea 
Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 şi pentru modificarea şi completarea 
Legii cooperaţiei agricole, deoarece prin propunerea de scutire de la plata 
impozitului pentru mijloacele de transport agricol ale membrilor cooperatori 
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utilizate pentru valorificarea  producţiei agricole prin cooperativa agricolă se 
creează un regim fiscal discriminatoriu în raport cu ceilalţi contribuabili. 
 
     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
Marius-Constantin BUDĂI Alexandru STĂNESCU 

  
SECRETAR, SECRETAR, 

Marilen-Gabriel PIRTEA Dan CIOCAN 
  

Șef serviciu,  
Giorgiana Ene  

  
Consultant parlamentar, Consilier parlamentar, 

Alexandra Nistor Ionela Began 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
                                            
                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     


