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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

                                                                                   
                                                 

       Bucureşti 08.11.2017 
                                             Nr. 4c-3/529/2017 

 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015  

privind Codul Fiscal 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea 
art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, transmis cu adresa P.L.x. 395 din data 
de 30 octombrie 2017, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, care este sesizată în 
fond. 

Senatul, în şedinţa din data de 24 octombrie 2017, a adoptat proiectul de Lege. 
Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 518/05.07.2017, a avizat favorabil proiectul de lege cu 

observații și propuneri. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu referire la cheltuielile care nu sunt deductibile la calculul 
impozitului pe profit, în sensul că cei care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, precum şi cei 
care acordă burse private scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat până la nivelul valorii de 
35% din impozitul datorat. În prezent, Codul fiscal prevede la art.25 alin.(4) lit.i) că nu sunt deductibile 
cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private. Acelaşi articol prevede 
că cei care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, precum şi cei care acordă burse private, scad 
sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre valoarea calculată prin 
aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri şi valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat. 
 Examinarea proiectului de Lege a avut loc în sedinţa comisiei din data de 07.11.2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a proiectului de Lege. 

În raport de obiectul şi conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

În conformitate cu prevederile art. 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 
camera decizională, pentru acest proiect de Lege, este Camera Deputaţilor. 

 

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

 
 
Consilier parlamentar Neicu Cristina 
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