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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
 

 

 

 
 

Bucureşti, 27 martie 2018 
 Nr. 4 c-19 / 132  

 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 

Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

PLx. 542/2017 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre avizare 
în pricedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, PLx. 542/2017, Camera Deputaţilor fiind cameră 
decizională. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 934 din 03.11.2017, a avizat favorabil 
proiectul de lege, cu observaţii și propuneri referitoare în principal la forma juridică a 
actului și menționând că avizul emis a fost dat în absența unor opinii și avize 
obligatorii: Opinia Consiliului Fiscal, Avizul Băncii Naționale a României, Avizul 
Autorității de Supraveghere Financiară, fapt ce poate determina, în opinia Consiliului 
Legislativ, un caracter condiționat  avizului său.  

Comisia pentru afaceri europene a primit Opinia Consiliului Fiscal și Avizul 
Autorității de Supraveghere Financiară. 

Consiliul Economic și Social, prin avizul 5128/31.10.2017, a avizat 
nefavorabil proiectul de lege, motivând decizia printr-o serie de observații, între 
care absența dezbaterii naționale și a unui studiu de impact din care să reiasă 
oportunitatea. 

Consiliul Fiscal, prin adresa nr. 156/03.11.2017, a avizat negativ proiectul de 
act normativ,  motivând între altele prin prezența unor riscuri neobișnuit de mari în 
opinia acestuia, referitoare în special la pierderi de venituri mai mari decât cele 
evaluate. 

Senatul României, în calitate de primă Cameră decizională, a adoptat proiectul 
de lege (înregistrată la Senat cu nr. L448/2017), în ședința din data de 4 decembrie 
2017. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 27 martie 2018. 
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 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât propunerea legislativă 
include referințe la transpunerea unor directive europene. 
 În urma analizei, Comisia pentru afaceri europene a constatat că propunerea 
este însoțită de tabelul de concordanță cu directiva pe care o transpune, anume 
2016/1164/UE.  

Precizăm că în atribuțiile Comisiei pentru afaceri europene nu intră analiza sau 
aprecierea conținutului normelor de drept substanțial fiscal sau procedural fiscal 
prevăzute în propunere. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu trei voturi 
împotrivă, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Angel TÎLVĂR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: Florin Alexandru 

 
 

 
 




