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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 
pentru completarea art. 7 şi modificarea art. 460 din Legea nr. 227/2015 privind                      
Codul fiscal, transmisă cu adresa nr. Pl-x 9 din 1 februarie 2018, înregistrată sub                           
nr. 4c-1/12 din  5 februarie  2018.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din 21 decembrie 2017. 

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

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completări le ulterioare, membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus, pe parcursul mai multor ședințe, dezbaterile finanlizându-se  
în şedinţa din 17 aprilie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării,                           
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii                           
şi propuneri, transmis cu adresa nr. 817 din 4 octombrie 2017 și punctul de vedere al 
Guvernului, transmis cu adresa nr. 3945/MRP din 10 aprilie 2018, prin care menţionează 
că nu susţine adoptarea inițiativei legislative, în forma prezentată. 

  Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât                         
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  
prevede ca impozitul pe clădiri, în funcție de natura juridică a proprietarului, să se facă la 
aceeași bază de calcul și la aceleași cote, în funcție de destinația clădirii – rezidențială, 
nerezidențială sau mixtă. 

  Astfel, în cazul clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice şi 
juridice se aplică aceleaşi reguli fiscale ca mod de stabilire a cotei de impozitare şi de 
determinare a valorii de impozitare. 
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  De asemenea, prevederile art. 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare  au un caracter general și  se aplică pentru toate 
clădirile nerezidenţiale, indiferent de domeniul de activitate în care sunt folosite. 

  În acest sens, se apreciază că prin adoptarea modificărilor propuse s-ar crea un 
tratament discriminatoriu care s-ar aplica persoanelor juridice, reprezentând o încălcare a 
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Faţă de considerentele menționate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi                                             
(un vot împotrivă și o abținere),  avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

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