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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal, trimisă cu adresa nr. 

Plx.617/2020, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 
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Parlamentul  României 

 

Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 

 Bucureşti, 30.03.2022 

Nr.4c-2/ 392 

 

Plx. 617/2020 

 

 

RAPORT  

 

asupra propunerii legislative pentru modificarea legii nr.227 din 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 a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă pentru 

modificarea legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal. 

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

ședința din data de 30 septembrie 2020.   

 Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

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

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă, avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social, avizele negative ale 

Comisiei pentru industrii şi servicii și Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare, precum și punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare deducerea integrală din 

impozitul pe profit a cheltuielilor cu efectuarea sponsorizărilor și/sau mecenat, 

efectuate pe durata stării de urgență sau a stării de alertă, referitoare la achiziționarea 

de servicii și produse necesare combaterii fenomenului care a cauzat instaurarea 

acestor stări. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

inițiativa legislativă menționată mai sus, în ședința cu prezenţă fizică şi online din 

data de 29 martie 2022. 
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La ședința comisiei, deputații și-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, doamna  

Gheorghița Toma din partea Ministerului Finanţelor.  

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații au 

hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport 

de respingere a propunerii legislative pentru modificarea legii nr.227 din 2015 

privind Codul Fiscal, deoarece prin modificările aduse regimului sponsorizărilor în 

anii 2021 – 2022, legislația privind implicarea agenților economici în zona umanitară 

și în toate activitățile comunitare și de sprijin financiar a fost îmbunătățită.  

De asemenea, menționăm că, începând cu data de 9 martie 2022 starea de 

alertă, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, a încetat. 

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

SECRETAR, 

 

Iulius - Marian FIRCZAK 
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