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A V I Z  

referitor la Proiectul 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 juridică, de disciplină şi imunităţi 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, trimis cu adresa nr. PLx. 395 din 23 octombrie 2017, înregistrat 

la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-11/1006 din 31 octombrie 

2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă, în 

şedinţa din 24 octombrie 2017. 

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. 
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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.  

În şedinţa din data de 12 martie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 

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

juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, 

transmis prin adresa cu nr.518 din 5 iulie 2017. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil iniţiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  
                      
 
 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
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