PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 07.02.2018
Nr.4c-3/626/2017
AVIZ
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii 227/2015 privind Codul fiscal
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată
pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, care este sesizată în
fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea legii 227/2015 privind Codul
Fiscal, transmis cu adresa nr. P.L.x. 604/2017 din 20 decembrie 2017, înregistrat sub nr.4c3/626 din 21 decembrie 2017.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.812/04.10.2017, avizează negativ propunerea
legislativă.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativa în şedinţa
din 18 decembrie 2017.
Prezentul proiect are ca titlu modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și propune ca ,,agenții economici care
se încadrează pentru plata impozitului pe profit de 1% din cifra de afaceri pot opta pentru
evidența contabilă simplificată".
Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din 06 februarie 2018.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,
respingerea proiectului de lege cu un amendament respins prevăzut în anexă.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 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.

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu

Şef birou Neicu Cristina
Consilier parlamentar Fulga Ovidiu

ANEXĂ
AMENDAMENTE RESPINSE

Asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
Nr.
Crt.
1.
2.

Text Senat

Amendamente respinse/autor

Motivarea

Lege
pentru modificarea și completarea legii 227/2015 privind
Codul fiscal
1. La art. 5 alin. (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
Articol unic: Agenții economici care se încadrează pentru „(2) Categoriile de persoane care pot ține
plata impozitului pe profit de 1% din cifra de afaceri, pot contabilitatea în partidă simplă sunt
opta pentru evidență contabilă simplificată.
microîntreprinderile definite conform
art.47 din Legea nr.227/2015 privind Codul
Fiscal și cele stabilite prin ordin al
ministrului finanțelor publice.”
Autor: Cristina Mădălina Prună, USR

Intenția inițiatorilor este bună
și nu poate fi respinsă din
motive stricte de tehnică
legislativă.
Ținând cont de avizul și
recomandările Consiliului
Legislativ, propunem
reformularea articolului astfel
încât să atingem scopul inițial
al proiectului de lege.

