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Finanţe şi Bănci 

 București, 29 iunie 2020  
Nr. 4c-2/680 
 
PLx.646/2019 

 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimis cu adresa 
nr. PLx.646/2019, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
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Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 București, 29 iunie 2020 
Nr. 4c-2/680 
 
PLx.646/2019 

 
RAPORT 

 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal  
 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 02 decembrie 2020. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Comisiei juridică, de disciplină și imunități și al Consiliului Legislativ, avizul 
negativ al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și punctul de 
vedere negativ al Guvernului. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea si completarea Legii nr. 227/2019 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel încât operatorii economici - persoane fizice și persoane 
juridice, plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau 
impozit pe venit, după caz, sa aibă dreptul sa deducă din impozitul datorat 
contravaloarea caselor de marcat electronice fiscale.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menționat 
mai sus, în ședința online, din data de 29 iunie 2020.     

La lucrările online ale Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 27 
deputați, din totalul de 27 de membri. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat la ședința online a comisiei, 
în calitate de invitat, doamna Zenovia Drăgănescu – reprezentant al Ministerului 
Finanțelor Publice. 
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       În urma dezbaterii proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți online, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele admise 
prezentate în Anexă. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
 

               Expert parlamentar, 
               Cristina Dicu 
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