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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra Legii privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimisă cu adresa nr.PLx.348/2017, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Sorin LAZĂR 
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RAPORT  
 

asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2017 pentru 

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

 

 

În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu Legea privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, ca urmare a cererii de reexaminare formulată 

de Președintele României. 

 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, a fost transmisă spre 

promulgare Președintelui României la data de 8 decembrie 2018. 

În conformitate cu dispozițiile art.77 alin.(2) din Constituția României, 

republicată, Președintele României a formulat cererea de reexaminare transmisă 

Parlamentului, motivând necesitatea asigurării coerenței legislative, precum și 

stabilitatea raporturilor juridice ce impun reanalizarea conținutului normativ al Legii 

de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr.4/2017, corelativ cu cele ale Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.79/2017 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.114/2018. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins cererea de 

reexaminare și a adoptat Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2017 

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

din 25 martie 2019. 
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Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

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

au reexaminat Legea menţionată mai sus, în şedinţa din data de 9 aprilie 2019. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 22 deputați, 

din totalul de 25 de membri. 

 

Având în vedere că în cererea de reexaminare a Președintelui României, se 

solicită reanalizarea conținutului normativ al Legii de aprobare a Ordonanţei 

Guvernului nr.4/2017, corelativ cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.79/2017 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018, precizăm că prin 

Ordonanța Guvernului nr.4/2017 au fost modificate articolele 140 și 158 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Articolul 140 din Codul fiscal a fost ulterior 

modificat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2017 și de Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.114/2018 – prevederi care se aplică în prezent. Articolul 158 

din Codul fiscal – a fost abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2017. 

Față de cele de mai sus și având în vedere normele de tehnică legislativă, 

deputații prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea cererii de reexaminare și adoptarea Legii privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, în forma adoptată de Senat. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

 

Andrei POP 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 
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