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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimisă 
spre dezbatere pe fond, cu adresa nr.PLx.292/2018, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

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

asupra propunerii legislative pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu propunerea 
legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din data de 03 mai 2018. 

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. 

Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de către Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, avizată negativ de 
către Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare, avizată favorabil de către 
Consiliul Legislativ și a primit punct de vedere negativ din partea Guvernului.  

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
scutirea de la plata impozitului pentru clădirile aflate în proprietatea organizațiilor 
care au ca scop păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, 
lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor istorice româneşti 
înrudite, din afara granițelor ţării, cu statut de utilitate publică, precum și pentru 
clădirile inchiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosință de 
acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția încăperilor care sunt 
folosite pentru activități economice. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
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au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din data de 04 
septembrie 2018. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați, 
din totalul de 24 de membri. 

La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat, în calitate de 
invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative pentru completarea 
alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, deoarece în Codul 
fiscal există prevederi care acordă competențe autorităților administrațiilor publice 
locale pentru scutiri sau reduceri de impozite și taxe. 

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

 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Marius-Constantin BUDĂI 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
 

                                                                                                                        
                       

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consultant parlamentar 
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