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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 227/2015 a Codului fiscal, trimisă cu adresa nr. Plx.245/2018, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 

 

PREŞEDINTE, 
 

   Sorin LAZĂR 
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea  
Legii nr. 227/2015 a Codului 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 modificarea Legii nr. 227/2015 a Codului fiscal. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 16 aprilie 2018. 

La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere avizul negativ al 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere negativ  al Guvernului. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
introducerea unor măsuri care să conducă la eliminarea operaţiunilor comerciale 
nefiscalizate cu autovehicule second-hand achiziţionate în spaţiul intracomunitar şi 
revândute în România și prevede ca autovehiculele second-hand achiziţionate din 
afara ţării, să poată fi revândute în România doar de către persoanele juridice, urmând 
ca persoanele fizice să poată achiziţiona un singur autovehicul second-hand, o dată la 
doi ani, pentru folosinţă proprie. 

     În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din data de 25 
februarie 2020. 

La lucrările Comisiei și -au înregistrat prezența un număr de  24 deputați, 
din totalul de 27 de membri. 

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



În urma examinării propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 
227/2015 a Codului fiscal şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea acesteia, deoarece modificările 
propuse la alin. (5) nu sunt în conformitate cu legislația europeană în domeniul TVA, 
iar prevederea propusă la alin. (6) nu are caracter fiscal și prin interdicțiile impuse la 
acest articol, cu privire la dobândirea dreptului de proprietate și la comercializarea 
anumitor bunuri, se încalcă dispozițiile art. 44 , referitoare la Dreptul de proprietate 
privată, precum și prevederile art. 45, Libertatea economică, dar și ale art. 135 alin. 
(2) lit. a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului 
favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție din Constituția 
României, republicată. 

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