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         Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, trimisa  
spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.353 din 20 septembrie 2016, Camera 
Deputaţilor fiind Camera decizionala.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
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Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 04.04.2017  
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            Plx 353/2016 
 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

 
            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere pe fond asupra propunerii legislative pentru modificarea art.465, 
alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 
 

      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativa în şedinţa din data de 13 septembrie 2016. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Camera decizionala. 

 
     Propunerea legislativa a fost avizata favorabil de către Consiliul 

Legislativ, Comisia juridica, de disciplina si imunitati, Comisia pentru politica 
economica, reforma si privatizare si Comisia pentru administratie publica si 
amenajarea teritoriului. 

 
     Guvernul sustine adoptarea propunerii legislative sub rezerva insusirii unor 

propuneri si observatii. 
 
          Propunerea legislativa supusa dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea alin.(2) al art.465 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
urmarindu-se eliminarea de la impozitare a terenurilor de până la 400 m², aflate în 
altă categorie decât cea de terenuri cu construcţii.               
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               În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativa 
menţionata mai sus, în şedinţa din 04 aprilie 2017. 

               Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-
au înregistrat prezenţa la dezbateri 25 deputaţi. 

 
              La dezbaterea acestei initiative legislative au fost prezenţi, în calitate de 
invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. 

 
            În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propuna Plenului 
Camerei Deputaţilor raport de adoptare a propunerii legislative pentru 
modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
amendamentele admise, prezentate in anexa. 

 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativa face 

parte din categoria legilor ordinare.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
    
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, 
 Radu Ciuperceanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 Anexa 
 

In cursul dezbaterilor, Comisia a adoptat urmatoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal in vigoare Text propunere 
legislativa(Plx353/2016) 

Text propus de Comisie 
(Autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1.   
 

Propunere legislativă pentru 
modificarea art.465, alin.2 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

Titlu legii se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

Lege pentru modificarea art. 465 
din Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal 

Tehnica legislativa 

2.  Articol unic: Art.465, alin.2 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal se 
modifica astfel: 

Articol unic: Art.465 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare 
se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
 

Tehnica legislativa 

 Art.465: Calculul impozitului/taxei 
pe teren 
 
(2)În cazul unui teren amplasat în 
intravilan, înregistrat în registrul 
agricol la categoria de folosinţă 
terenuri cu construcţii, precum şi 
terenul înregistrat în registrul 
agricol la altă categorie de folosinţă 
decât cea de terenuri cu construcţii 
în suprafaţă de până la 400 m2, 
inclusiv, impozitul/taxa pe teren se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel:  
 
(3)În cazul unui teren amplasat în 
intravilan, înregistrat în registrul 

 
 
 
(2) In cazul unui teren amplasat in 
intravilan, impozitul pe teren se 
stabileste prin inmultirea numarului 
de metri patrati ai terenului cu 
suma corespunzatoare prevazuta in 
urmatorul tabel 

 
1.alineatele (2),(3) si (6) se modifica 
si vor avea urmatorul cuprins: 
(2) In cazul unui teren amplasat in 
intravilan, inregistrat in registrul 
agricol la categoria de folosinta 
terenuri cu constructii, 
impozitul/taxa pe teren se stabileste 
prin inmultirea suprafetei terenului, 
exprimata in hectare, cu suma 
corespunzatoare prevazuta in 
urmatorul tabel: 
 
 
 
 
 
(3) In cazul unui teren amplasat in 
intravilan, inregistrat in registrul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelarea prevederilor 
cuprinse la alin(2), (21),(3) 
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Nr. 
crt. 

Text Cod Fiscal in vigoare Text propunere 
legislativa(Plx353/2016) 

Text propus de Comisie 
(Autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

agricol la altă categorie de folosinţă 
decât cea de terenuri cu construcţii, 
pentru suprafaţa care depăşeşte 400 
m2, impozitul/taxa pe teren se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare prevăzută la 
alin. (4), iar acest rezultat se 
înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 
corespunzător prevăzut la alin. (5). 
 
 
 
(6)Ca excepţie de la prevederile alin. 
(2)-(5), în cazul contribuabililor 
persoane juridice, pentru terenul 
amplasat în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la altă categorie de 
folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii, impozitul/taxa pe teren se 
calculează conform prevederilor alin. 
(7) numai dacă îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele condiţii: 
 

agricol la alta categorie de folosinta 
decat cea de terenuri cu constructii, 
impozitul/taxa pe teren se stabileste 
prin inmultirea suprafetei terenului, 
exprimata in hectare, cu suma 
corespunzatoare prevazuta la alin.(4), 
iar acest rezultat se inmulteste cu 
coeficientul de corectie corespunzator 
prevazut la alin.(5). 
 
........................................................... 
 
 
(6) Ca exceptie de la prevederile 
alin.(3)-(5), in cazul contribuabililor 
persoane juridice, pentru terenul 
amplasat in intravilan, inregistrat in 
registrul agricol la alta categorie de 
folosinta decat cea de terenuri cu 
constructii, impozitul/taxa pe teren se 
calculeaza conform prevederilor 
alin.(7) numai daca indeplinesc 
cumulativ, urmatoarele conditii: 
 
 
2.alineatul (21) se abroga 
 

(6) ale art.465 
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