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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 

 
 
Bucureşti, 26 martie 2018 

Nr. 4c-7/211 
 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, trimis cu adresa nr. PLx 97/2018 din 12 martie 2018. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în 
şedinţa din 20 martie 2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizarea favorabilă a proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat. 

În cursul dezbaterilor a fost formulat un amendament care, supus 
votului, a fost respins. Acesta se regăseşte în anexa la prezentul aviz. 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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Anexa 

 
Amendamente respinse 

 
În cursul dezbaterilor, următorul amendament a fost respins: 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
 

Text propus 
(autor amendament) 

Motivare 
Camera 

decizională 

1.   
Articol unic - Pentru 
anul 2018, termenele 
prevăzute la art. 148 
alin. (3), precum și la 
art. 170 alin. (4) din 
Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 688 din 10 
septembrie 2015, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
se prorogă până la 15 
aprilie 2018. 
 

 

Articol unic - Pentru 
anul 2018, termenele 
prevăzute la art. 148 alin. 
(3), precum și la art. 170 
alin. (4) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul 
fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
688 din 10 septembrie 
2015, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
prorogă până la 1 iulie 
2018. 
 
Autor: deputat Adrian 
Dohotaru  

Argumente pentru 
susţinere: 

Scopul ordonanței 
este de a evita riscul 
neconformării de 
către anumite 
categorii de 
contribuabili care au 
avut obligația să 
depună până la data 
de 31 ianuarie 2018 
Declarația 600. Prin 
OUG, a fost propusă 
prorogarea 
termenului până la 
15 aprilie 2018. CES 
a recomandat un 
termen mai generos, 
până la 1 iulie 2018. 
 
Argumente pentru 

respingere: 
Nu se justifică 
stabilirea unui nou 
termen. 
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