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Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, 

trimis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci spre dezbatere pe fond, prin adresa nr. 

PLx.433 din 8 octombrie 2019, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan – Iulian HUȚUCĂ 

 

 

 

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

giorgiana.ene
stampila
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RAPORT 

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

 Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin adresa nr. 

PLx.433 din 8 octombrie 2019, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României. 

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

art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera  Deputaţilor este 

Cameră decizională.  

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

ședința din 2 octombrie 2019, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 

Constituția României, republicată. 

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ, Comisiei pentru învăţământ și Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, avizele nefavorabile ale 

Consiliului Economic şi Social și Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și punctele de vedere negative ale Guvernelor României. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

introducerea obligativității efectuării de către societățile comerciale și 

microîntreprinderi a cheltuielilor de sponsorizare și/sau mecenat și a cheltuielilor 

privind bursele private, acordate potrivit legii. De asemenea, se propune atât 

majorarea la 30% a cotei ce poate fi dedusă din impozitul pe profit datorat de 

contribuabili, respectiv pe veniturile microîntreprinderilor , cât și direcționarea unui 

procent din valoarea sponsorizărilor efectuate către ramurile sportive ce ar urma să 

fie stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 14 

februarie 2023. 

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 



La lucrările comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 

prezenţă. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege a participat, în calitate de invitat, din 

partea Ministerului Finanțelor, dna Gheorghița Toma-șef serviciu. 

În urma examinării proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrările comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate , să 

propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al 

României, din următoarele considerente: 

- Contextul în care s-a elaborat propunerea legislativă nu mai este de 

actualitate; 

-  Atât sponsorizarea, cât și mecenatul presupun acord de voință al 

persoanei fizice/juridice care transferă dreptul de proprietate asupra 

unor bunuri materiale sau mijloace financiare; 

-  Prin noile modificări aduse Codului fiscal, contribuabilii sunt stimulați 

să completeze și să transmită formularul de redirecționare pentru 

sponsorizări  după ce aceștia cunosc nivelul plafoanelor anuale de 

deducere din impozit pe profit/impozitul pe venitul 

microîntreprinderilor, după depunerea declarațiilor anuale/trimestriale. 

 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                                  

SECRETAR, 

 

Iulius – Marian FIRCZAK 
 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

 

 


