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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal, trimisă cu adresa nr. 
Plx.383/2016  din 26 septembrie 2016 Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

PREŞEDINTE, 
 

Cristian BUICAN  
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RAPORT COMUN 
 

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

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 pentru 
muncă și protecție socială și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere favorabil, cu 
amendamente al Guvernului. 

     Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
obligarea autorităţilor deliberative să acorde scutiri de la plata taxelor speciale 
instituite şi a altor taxe locale pentru diferite persoane fizice sau juridice. Includerea 
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cheltuielilor şi operaţiunilor financiare derulate cu agenţii economici de tip offshore 
în categoria cheltuielilor care nu sunt deductibile.  

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 și-au desfășurat lucrările în ședință comună, în data de 30 mai 2017. 

La ședința comună, din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și-au 
înregistrat prezența 23 deputați din totalul de 25 de membri, iar din partea  Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenți 20 deputați 
din totalul de 24 de membri.  

La dezbaterea propunerii legislative au participat în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport comun de respingere asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal deoarece: 
 conform art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art.15 din Legea responsabilității 
fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, inițiatorii propunerii legislative aveau 
obligația să prevadă sursele de acoperire a majorării cheltuielilor bugetare; 

 având în vedere că art.25 alin (4) se referă numai la deductibilitatea 
cheltuielilor, sintagma "cheltuielile și operațiunile financiare cu agenții 
economici de tip offshore" generează interpretări lipsite de acuratețe. Totodată, 
în Codul fiscal nu este definită entitatea nerezidentă "tip offshore". 

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, Şef serviciu, 
Giorgiana Ene Sofia Chelaru 
  
Șef cabinet, Consilier parlamentar, 
Alexandra Nistor Elena Hrincescu 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      


