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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, transmis spre 
dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.334 din 19 septembrie 2016, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Viorel ŞTEFAN 






 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

Bucureşti,  06.09.2017 
Nr. 4c-2/565 
 
PLx. 334/2016 
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RAPORT 
asupra 

proiectului de Lege pentru completarea art. 60 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru completarea 
art.60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 
 Conform prevederilor art.75 din Constituția României și ale art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ, 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială. Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a transmis 
un aviz negativ. Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de Lege. 
  
  Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare  completarea 
art.60 din Legea nr.227/2015, în sensul scutirii de la plata impozitului pe venit a 
angajaţilor care activează în domeniul inovării şi cercetării aplicate, stimulând 
deschiderea de noi oportunităţi în dezvoltarea de noi centre de cercetare. 
 
  În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din 05 septembrie 2016. 

 
La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați din 

totalul de 24 membri. 

 Bucureşti,  06.09.2017    
Nr. 4c-2/565 
PLx. 334/2016 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 



 
La dezbaterea proiectului de Lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. 
 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 

prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru completarea art.60 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, deoarece prin LEGEA nr.136 din 13 iunie 2017 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 
data de 14 iunie 2017, s-a extins sfera de aplicare a scutirii privind impozitul pe venit 
pentru persoanele fizice, ca urmare a desfăşurării activităţilor de cercetare - 
dezvoltare şi inovare. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  
 

 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN 

 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 

 
                                                                                                                                 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consultant parlamentar 
Dicu Ana Cristina 
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