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                                                   AVIZ 

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 politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr. 227/2015 a Codului fiscal, transmisă cu adresa                                    
nr. Pl-x 245 din 23 aprilie 2018, înregistrată sub nr. 4c-1/155 din  24 aprilie  2018.  

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

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                     
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 8 mai 2018. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării,                           
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii                           
şi propuneri, transmis cu adresa nr. 1054 din 6 decembrie 2017 și punctul de vedere                      
al Guvernului, transmis cu adresa nr. 324 din 15 martie 2018, prin care menţionează                   
că Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării inițiativei legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă                 
şi privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât                     
art. 312 - Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte                   
de colecție și antichități  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările                   
și completările ulterioare, reprezintă transpunerea în legislaţia din România a unor 
dispoziții obligatorii ale Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în Jurnalul Oficial                      
al Uniunii Europene Seria L 347, din 11 decembrie 2006. Potrivit acestor dispoziţii, 
regimul special pentru bunurile second-hand poate fi aplicat, în anumite condiţii,                            
de persoanele impozabile a căror activitate economică constă în achiziţionarea de bunuri 
second-hand în scopul revânzării, fară a se face distincţie între persoanele fizice şi juridice. 
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  Totodată, se consideră că prin interdicţiile impuse prin propunerea legislativă, 
referitoare la dobândirea dreptului de proprietate şi la comercializarea anumitor bunuri se 
încalcă dispoziţiile art. 44 - Dreptul de proprietate privată, reglementările                                     
art. 45 - Libertatea economică şi prevederile art. 135 alin. (2) lit. a) ,,libertatea 
comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea 
tuturor factorilor de producţie;’’ din Constituţia României, republicată. 

Faţă de considerentele menționate  mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,                                              
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

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

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

                                                         Gheorghe ŞIMON 
 
 
 
 
 

                 ŞEF SERVICIU 
             Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 
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