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În conformitate cu prevederile art. 95 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 modificarea şi completarea legii 227/2015 privind Codul Fiscal, transmisă cu 
adresa nr. Pl-x 604 din 20 decembrie 2017, înregistrată sub nr. 4c-1/378 din                              
21 decembrie  2017.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din 18 decembrie 2017. 

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.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus pe parcursul mai multor ședințe, dezbaterile finalizându -se 
în şedinţa din 27 februarie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea                
de motive și avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 812 din                   
4 octombrie 2017. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât reglementările 
contabile naționale reprezintă transpunerea Directivei 2006/43/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al 
conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale 
Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului , publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene Seria L 157, din 9 iunie 2006. Potrivit acestor reglementări, 
principiile și regulile contabile sunt aceleași pentru toate entitățile prevăzute de 
reglementări. 
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Totodată, potrivit cerințelor europene transpuse în legislația națională, singurele 
simplificări admise se referă la unele prezentări de informații și nu la modul de 
contabilizare a operațiunilor economico-financiare. 

De asemenea, din punct de vedere al respectării normelor de tehnică legislativă 
prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare , propunerea 
legislativă este deficitară în ceea ce privește modalitatea de redactare a unui act de 
modificare și completare a reglementării de bază. 

Faţă de considerentele menționate mai sus , membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abțineri), 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

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

 
 

                       PREŞEDINTE                                             SECRETAR  
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