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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,  trimis spre dezbatere pe fond, cu 

adresa nr.PLx.625/2020, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

George-Gabriel VIŞAN
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată 

spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în ședința din data de 7 octombrie 2020. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de Lege și avizele favorabile ale 

Consiliului Economic și Social, Consiliului Legislativ și Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

modificarea Codului fiscal în vederea eliminării neclarităților privind interpretarea 

stabilirii scutirilor pentru clădirile și terenurile utilizate pentru prestarea de servicii 

turistice. Modificările aduse vin în sprijinul celor care, din cauza caracterului 

activității, încasează venituri doar pe parcursul unei perioade limitate de timp. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat 

mai sus, în şedinţa online din data de 13 octombrie 2020. 

La lucrările online ale Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 26 

deputați, din totalul de 27 de membri. 

       În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrările online, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 
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Camerei Deputaţilor, un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

George-Gabriel VIŞAN 

SECRETAR, 

 

Marilen - Gabriel PIRTEA 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 
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