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AL
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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimisă cu adresa nr. 
PLx.299/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.

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

PREŞEDINTE, 

Marius – Constantin BUDĂI 
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RAPORT
asupra

propunerii legislative pentru completarea Legii 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, finanțe și 
bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr.227/2015 privind 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 ședința din 3 mai 2018.

La dezbaterea propunerii legislative s-a avut în vedere avizul favorabil al
Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii, avizul 
negativ al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și punctul de 
vedere negativ al Guvernului.
 Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare
stabilirea pentru contribuabili persoane juridice române cu cifra de afaceri inferioară 
echivalentului în lei a sumei de 100 milioane euro în anul fiscal anterior, care au
sediul permanent în afara municipiului București sau județul Ilfov și care obțin 
venituri din exportul bunurilor realizate de activitatea proprie, direct sau prin contract
de comision, să datoreze o cotă de impozit de 5% pentru partea de profit impozabil 
care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor, reducerea
urmând a se calcula lunar, iar sumele aferente să se repartizeze ca surse proprii de 
finanțare. 
 Facilitatea propusă nu se acordă contribuabililor care își desfășoară activitatea 
în sectorul siderurgic, al cărbunelui, al construcțiilor navale, al fibrelor sintetice, al 
transportului și infrastructurii conexe, al producerii și distribuției de energie și al 
infrastructurii conexe, sectorul agricol, al silviculturii, aș pescuitului și al 
acvaculturii, al mineritului și al exploatării în carieră. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din data de 30 octombrie 2018.



 La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 23 deputați, din
totalul de 25 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 respingerea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal, deoarece dispozițiile inițiativei legislative instituie un regim de 
impozitare discriminatoriu, ce contravine principiului neutralității măsurilor fiscale, 
conform căruia impozitele și taxele reglementate se bazează pe neutralitatea 
măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și capitaluri, cu forma 
de proprietate, asigurând prin nivelul impunerii condiții egale investitorilor, 
capitalului român și străin.

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

Expert parlamentar
Cristina Dicu


