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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal, transmisă 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului, cu adresa nr. Plx. 385 din 26 septembrie 2016.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

PREŞEDINTE, 
 

Cristian BUICAN 
 

 

 
 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=2&leg=2012&cam=2&pag=comp20160926
vasilica.popa
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RAPORT COMUN 
 

asupra propunerii legislative privind modificarea  
şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget finanțe și bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal, trimisă cu adresa nr. 
Plx.385/2016 din 26 septembrie 2016. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 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 20 septembrie 2016. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare, avizul negativ al Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisei pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
scutirea Uniunii Artiştilor Plastici din România şi Uniunii Scriitorilor din România, 
inclusiv a filialelor acestora, de la plata taxelor pe clădiri şi pe teren pentru imobilele 
primite gratuit de la autorităţile publice locale, pentru activităţi fără scop lucrativ. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului şi-au desfăşurat lucrările în ședință comună în data de 30 mai 2017. 

La şedinţa comună din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au 
înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 25 de membri, iar din partea Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenţi 20 deputaţi 
din totalul de 24 membri. 

La şedinţa comună au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu 
prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, reprezentaţi ai Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor 
două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport comun de respingere deoarece în Codul fiscal sunt deja 
cuprinse prevederi prin care consiliul local poate acorda scutiri sau reduceri de la 
plata impozitului/taxei pe clădiri/teren în cazul organizaţiilor nonprofit folosite în 
mod exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Cristian BUICAN 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar, 
Vasilica Popa 

Şef serviciu, 
Sofia Chelaru 
 
Consilier parlamentar, 
Alina Tănase 

 


