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         Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra Legii pentru 
modificarea art.465 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, reexaminată ca 
urmare a cererii formulată de Preşedintele României. 

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

PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan 
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RAPORT SUPLIMENTAR 

 
asupra Legii pentru modificarea art.465 din  

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Plenul Camerei Deputaţilor, în 
şedinţa din data de 05 septembrie 2017 a hotărât retrimiterea la Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci a Legii pentru modificarea art.465  din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 
României în vederea întocmirii unui raport suplimentar. 

Legea supusă reexaminării are ca obiect de reglementare modificarea art.465 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, urmărindu-se eliminarea de la impozitare a 
terenurilor de până la 400 m², aflate în altă categorie decât cea de terenuri cu construc ţii. 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, a fost transmisă spre 
promulgare Preşedintelui României la data de 29 aprilie 2017. În temeiul art.77 alin.(2) 
din Constituţia României, republicată şi având în vedere competenţa exclusivă a 
Parlamentului, Preşedintele României a solicitat reexaminarea Legii pentru modificarea 
art.465 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

În motivarea cererii se arată că legea transmisă la promulgare nu îndeplineşte 
nici cerinţele stabilite de normele generale de tehnică legislativă privind claritatea şi 
previzibilitatea prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, şi nici pe cele speciale înscrise în Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. Prin urmare, pentru a înlătura orice echivoc în aplicare, 

 



se consideră necesar ca în conţinutul legii transmise la promulgare să fie stabilit 
momentul intrării ei în vigoare. 

Având în vedere faptul că, prin efectele sale, soluţia legislativă conduce la 
diminuarea veniturilor locale provenite din impozite datorate cu titlu de impozit pentru 
terenuri cu construcţii, este necesar ca, în acord cu prevederile art. 14 alin. (5) din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice, să se precizeze în conţinutul normativ al acesteia 
şi sursele de acoperire a diminuării veniturilor bugetare aferente exerciţiului bugetar 
pentru care s-au aprobat bugetele locale respective. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 06 iunie 2017, a 
adoptat Legea pentru modificarea art.465 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ca 
urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României. 

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

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
Legea menţionată mai sus în şedinţa din data de 27 iunie 2017 şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii, 
modificată parţial, în sensul cerut de Preşedintele României în cererea de reexaminare, 
în forma adoptată de Senat.  

Plenul Camerei Deputaţilor, în data de 5 septembrie 2017, a hotărât 
retrimiterea la comisie a Legii, în vederea clarificării unor aspecte legate de termenul de 
intrare în vigoare. 

În consecinţă, comisia în şedinţa din 5 septembrie 2017, a reexaminat articolul 
II al Legii şi a hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi la dezbatere, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor un raport suplimentar de adoptare a Legii, 
modificată parţial, în sensul cerut de Preşedintele României în cererea de reexaminare, 
cu un amendament admis prezentat în anexă. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 

ordinare.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
    

Şef serviciu   
Giorgiana Ene 
Consultant  parlamentar, 
Cristina Dicu 



 
ANEXĂ 

 
Amendamente propuse 

 
 

 În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea Legii cu următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

1. Titlul Legii 
LEGE pentru modificarea art. 465 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Nemodificat  

2. Art. I - Articolul 465 din Legea nr.227-
2015 privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.688 din 10 septembrie 2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

  

3. 1. La alineatul (2), partea introductivă 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
"(2) În cazul unui teren amplasat în 
intravilan, înregistrat în registrul agricol la 
categoria de folosinţă terenuri cu 
construcţii, impozitul/taxa pe teren se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul 
tabel:" 

Nemodificat  

4. 2. Alineatul (21) se abrogă Nemodificat  
5. 3. Alineatul (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
"(3) În cazul unui teren amplasat în 

Nemodificat  



intravilan, înregistrat în registrul agricol la 
altă categorie de folosinţă decât cea de 
terenuri cu construcţii, 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. 4. La alineatul (6), partea introductivă 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
"(6) Cu excepţia prevederilor alin.(3)-(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:" 

Nemodificat  

7. Art. II - Prezenta lege intră în vigoare la 
data de 1 ianuarie 2018. 

Art. II - Prin derogare de la dispoziţiile 
art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, prezenta lege 
intră în vigoare la data de 1 ianuarie 
2018. 

Tehnică legislativă 
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