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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, trimisă Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, pentru dezbatere pe fond, cu adresa 

nr. PLx 547/2020 din 8 septembrie 2020. 

 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

  

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Angelica FĂDOR 

alexandra.nistor
New Stamp
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci şi Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 

sesizate pentru dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea 

art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin adresa nr. 

PLx nr. 547/2020 din 8 septembrie 2020. 

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

art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă 

în ședința din 2 septembrie 2020. 

La întocmirea prezentului raport comun s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social și Comisiei pentru 

sănătate şi familie, avizul negativ al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare, precum și punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare includerea unităţilor 

sanitare private, precum şi a cabinetelor medicale ale ambulatoriilor de specialitate 
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în categoria beneficiarilor scutirii de impozit/taxă pe clădiri cu destinaţia exclusivă 

a furnizării de servicii medicale. 

În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

Astfel, membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului au dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa din 22 februarie 2022. La 

lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului deputații 

şi-au înregistrat prezența conform listei de prezență.  

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au dezbătut inițiativa 

legislativă în şedinţa cu prezență fizică și online din 9 martie 2022, la dezbatere 

participând, în calitate de invitat, domnul Lucian-Ovidiu Heiuș – secretar de stat în 

cadrul Ministerului Finanțelor.  

La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, deputații şi-au înregistrat 

prezența conform listei de prezență.  

 În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun de respingere a propunerii legislative pentru 

modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ  

 

 

  VICEPREŞEDINTE, 

Angelica FĂDOR 

SECRETAR, 

Iulius Marian FIRCZAK 

 SECRETAR, 

Oana-Alexandra CAMBERA 
 

 

 

Şef serviciu Giorgiana Ene 

Consilier parlamentar Alexandra Nistor 

 Șef serviciu Cristian Bitea 

Consilier parlamentar Elena Hrincescu 

 


