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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, înregistrat sub nr. 4c-2/959 din 
17 octombrie 2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Marius - Constantin BUDĂI 
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finanţe şi bănci 

 Bucureşti,   20.02.2018 
Nr. 4c-2/959 
 
PLx361/2017 

 
 
 
 

RAPORT 
asupra  

proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimis cu adresa nr. 
PLx.361/2017 din 17 octombrie 2017. 

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 adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 10 octombrie 2017. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi al Comisiei 
pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare acordarea de scutiri 
de la plata impozitului pe clădirea de domiciliu, pe terenul aferent acesteia, precum şi 
a impozitului pentru un singur mijloc de transport, pentru reprezentanţii legali ai 
adulţilor cu handicap grav sau accentuat, doar pe perioada în care au în îngrijire, 
supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane 
încadrate în gradul I de invaliditate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 20 februarie 2018. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 25 
de membrii ai comisiei. 
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La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,  
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării şi a opiniilor exprimare, deputații prezenți la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor raportul 
de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu amendamentele admise prezentate în anexa. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius - Constantin BUDĂI 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Expert parlamentar 
Cristina Dicu 
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ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivaţie  

1.  Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal 

Titlul Legii 
LEGE 

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

Tehnică legislativă 

2 Articol unic.- Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.688 din 10 
septembrie 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifica după cum 
urmează: 

Articolul I. - Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.688 din 10 
septembrie 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifica şi se 
completează după cum urmează: 

Tehnică legislativă 

3.  1. La articolul 456 alineatul (1), litera t) va 
avea următorul cuprins: 
„t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor 
încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentanților legali ai minorilor cu 
handicap grav sau accentuat şi ai 
minorilor încadrați în gradul I de 
invaliditate, precum şi clădirea folosită ca 
domiciliu, aflată in proprietatea 
aparţinătorilor legali ai persoanelor 
adulte cu handicap grav sau accentuat;" 
 

1. La articolul 456 alineatul (1), litera t) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
cu handicap grav sau accentuat şi a 
persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanților 
legali, pe perioada în care au în îngrijire, 
supraveghere şi întreţinere persoane cu 
handicap grav sau accentuat şi persoane 
încadrate în gradul I de invaliditate. 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 
 

Scutirea de la plata impozitului pe clădirea de 
domiciliu a reprezentanţilor legali, pe perioada 
în care au în îngrijire, supraveghere şi 
întreţinere persoane cu handicap grav sau 
accentuat şi persoane încadrate în gradul I de 
invaliditate. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivaţie  

4.   2. La art.456 după alin. (5) se introduce un 
nou alineat, alin (6) cu următorul cuprins : 
(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei  pe 
clădiri, stabilită conform alin 1 lit.(t) se aplică 
începând cu data de 1 a lunii următoare celei 
în care persoana depune documentele 
justificative. 
 
Autorul amendamentului: 
Bogdan HUȚUCĂ – Deputat PNL 

Persoanelor cu handicap li-se eliberează  
certificatul   la orice dată în  cursul anului , 
valabilitatea certificatului  putând fi cu caracter  
permanent sau  pentru o perioadă de timp 
limitată( de ex.6 luni,9 luni). 
Nu de puține ori, acordarea scutirii începând cu 
data de 1 ianuarie a anului  următor depunerii 
documentelor justificative au dus la neaplicarea 
acordării scutirii, datorită decesului persoanei cu 
handicap. 

5.  2. La articolul 464 alineatul (1), litera t) va 
avea următorul cuprins: 
„t) terenul aferent clădirii  de domiciliu, 
aflat în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat şi a persoanelor încadrate în 
gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentanţilor legali ai minorilor cu 
handicap grav sau accentuat şi ai 
minorilor incadrati in gradul I de 
invaliditate, precum şi terenul aferent 
clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea 
aparţinătorilor legali ai persoanelor adulte 
cu handicap grav sau accentuat;" 

3. La articolul 464 alineatul (1), litera t) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„t) terenul aferent clădirii  de 
domiciliu, aflat în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat şi a persoanelor 
încadrate în gradul I de invaliditate, 
respectiv a reprezentanților legali, pe 
perioada în care au în îngrijire, 
supraveghere şi întreţinere persoane cu 
handicap grav sau accentuat şi persoane 
încadrate în gradul I de invaliditate  
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

Scutirea de la plata impozitului pe terenul 
aferent clădirii  de domiciliu  a 
reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în 
îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane 
cu handicap grav sau accentuat şi persoane 
încadrate în gradul I de invaliditate. 
 

6.   4. La art.464 după alin. (5) se introduce un 
nou alineat, alin (6) cu următorul cuprins : 
(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei  pe 
teren, stabilită conform alin 1 lit.(t) se aplică 
începând cu data de 1 a lunii următoare celei 
în care persoana depune documentele 
justificative. 
 

Persoanelor cu handicap li-se eliberează  
certificatul   la orice dată în  cursul anului , 
valabilitatea certificatului  putând fi cu caracter  
permanent sau  pentru o perioadă de timp 
limitată( de ex.6 luni,9 luni). 
Nu de puține ori, acordarea scutirii începând cu 
data de 1 ianuarie a anului  următor depunerii 
documentelor justificative au dus la neaplicarea 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivaţie  

Autorul amendamentului: 
Bogdan HUȚUCĂ – Deputat PNL 

acordării scutirii, datorită decesului persoanei cu 
handicap. 
 

7.  3. La articolul 469 alineatul (1), litera b) va 
avea urmatorul cuprins: 
„b) mijloacele de transport aflate în 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
cu handicap grav sau accentuat, cele pentru 
transportul persoanelor cu handicap sau 
invaliditate, aflate în proprietatea sau 
coproprietatea reprezentantilor legali ai 
minorilor cu handicap grav sau accentuat şi 
ai minorilor incadrati in gradul I de 
invaliditate, respectiv cele aflate în 
proprietatea sau coproprietatea 
aparţinătorilor legali ai persoanelor adulte cu 
handicap grav sau accentuat, pentru un singur 
mijioc de transport, la alegerea 
contribuabilului;" 
 

5. La articolul 469 alineatul (1), litera b) se 
modifică şi va avea urmatorul cuprins: 
„b) mijloacele de transport aflate în 
proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat şi a persoanelor încadrate în 
gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentanților legali, pe perioada în care 
au în îngrijire, supraveghere şi 
întreţinere persoane cu handicap grav 
sau accentuat şi persoane încadrate în 
gradul I de invaliditate,  pentru un singur 
mijioc de transport, la alegerea 
contribuabilului ;" 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci 

Scutirea de la plata impozitului pentru un singur 
mijloc de transport a reprezentanţilor legali, pe 
perioada în care au în îngrijire, supraveghere 
şi întreţinere persoane cu handicap grav sau 
accentuat şi persoane încadrate în gradul I de 
invaliditate. 
 

8.   6. La art.469 după alin. (5) se introduce un 
nou alineat, alin (6) cu următorul cuprins : 
(6) Scutirea de la plata impozitului pe  
mijloacele de transport  , stabilită conform 
alin 1 lit.(b) se aplică începând cu data de 1 a 
lunii următoare celei în care persoana depune 
documentele justificative. 

Persoanelor cu handicap li-se eliberează  
certificatul   la orice dată în  cursul anului , 
valabilitatea certificatului  putând fi cu caracter  
permanent sau  pentru o perioadă de timp 
limitată( de ex.6 luni,9 luni). 
Nu de puține ori, acordarea scutirii începând cu 
data de 1 ianuarie a anului  următor depunerii 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivaţie  

Autorul amendamentului: 
Bogdan HUȚUCĂ – Deputat PNL 

documentelor justificative au dus la neaplicarea 
acordării scutirii, datorită decesului persoanei cu 
handicap. 

9.   Articolul II. - Prin derogare de la 
prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, prezenta lege intră 
în vigoare la 3 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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