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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  trimis spre 
dezbatere pe fond, cu adresa nr. PLx.445 din 10 octombrie 2016, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.  

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

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală 

 
 

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 pe fond, cu propunerea 
legislativă pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din data de 05 octombrie 2016.  

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, avizul favorabil al Consiliul 
Legislativ, precum și punctul de vedere negativ al Guvernului.  

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
introducerea unei etape preliminare aplicării unei sancțiuni în cazul în care organele 
fiscale constată săvârșirea unei contravenții de către contribuabil, la prima abatere 
constatată în urma unui control fiscal, organul fiscal nu va aplica nicio sancțiune 
contravențională, ci va elabora și comunica contribuabilului un plan de măsuri de 
îndreptare a neregulilor constatate.  

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din data de 05 
decembrie 2017. 
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La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

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

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Plenului Camerei 
Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, deoarece propunerea 
legislativă conține prevederi similare cu cele ale Legii prevenirii (Plx 423/2017), lege 
ce a fost adoptată în ședința Plenului Camerei Deputaților în data de 29.11.2017. 

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

 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ȘTEFAN 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
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