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A V I Z  

referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, trimis cu adresa nr. PLx. 349 din 20 septembrie 2016, înregistrat la Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi sub nr.4c-11/976 din 21 septembrie 2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de Lege, în şedinţa din 13 
septembrie 2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, în materia taxelor şi impozitelor locale şi a cotei de TVA pentru 
unele servicii locale propunându-se, în principal, următoarele: majorarea cheltuielilor deductibile în 
cazul cheltuielilor de sponsorizare, mecenat şi pentru acordarea de burse private, de la 5% cât este în 
prezent, la 10%, generalizarea cotei de impozit de 3% pentru veniturile obţinute din transferul 
dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia asupra imobilelor, aplicarea cotei reduse 
de 9% în cazul prestării anumitor categorii de servicii, asimilarea, în cadrul Titlului IX, „Impozite şi 
taxe locale” a PFA, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale cu contribuabilii persoane 
fizice, posibilitatea pentru autorităţile locale de a acorda scutiri/reduceri de la impozit pentru anumite 
categorii de imobile, aceste scutiri/reduceri urmând a fi acordate începând cu luna următoare 
îndeplinirii condiţiilor, modificarea, în anumite cazuri, a modului de calcul al impozitului pe clădiri 
sau terenuri.  

Potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat în şedinţa 
din data de 27 septembrie 2016, iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut 
în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ transmis prin adresa cu nr. 368 din 20 aprilie 
2016 şi punctul de vedere al Guvernului, transmis prin adresa cu nr. 1593 din 26.08.2016, conform 
căruia nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Iniţiatorii propunerii legislative nu precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor 
propuse, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 138 alin. 5 din Constituţia României republicată şi ale 
art. 15 alin. 1 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, care prevăd că nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să avizeze negativ proiectul de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
                    PREŞEDINTE,                                                           SECRETAR, 
               Bogdan-Liviu CIUCĂ                                                              Vasile VARGA 
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