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         Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 
modificarea art,15, alin.(1), lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a 
art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 
general al cultelor şi abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al 
cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, trimisa  spre dezbatere în 
fond cu adresa nr. PLx.212 din 26 aprilie 2016, Camera Deputaţilor fiind Camera 
decizionala.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE,                       PRESEDINTE, 

 
       Iusein IBRAM                                         Viorel ŞTEFAN                                                      
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art,15, alin.(1), lit.a din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 

privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi abrogarea Legii 
nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea 

obiectelor de cult. 
 

            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci si Comisia pentru 
drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale au fost sesizate spre 
dezbatere pe fond, in vederea intocmirii unui raport comun, asupra propunerii 
legislative pentru modificarea art,15, alin.(1), lit.a din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 privind libertatea 
religioasă şi regimul general al cultelor şi abrogarea Legii nr.103/1992 privind 
dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult. 
 

      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
Legislativa în şedinţa din data de 19 aprilie 2016. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Camera decizionala. 

 
     Propunerea legislativa supusa dezbaterii are ca obiect de reglementare 

modificarea art,15, alin.(1), lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a 
art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general 
al cultelor, in sensul de a nu se mai excepta de la plata impozitului veniturile 
obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii 
de cult, cele obtinute din chirii si din activitati economice,  cat si abrogarea Legii 
nr.103/1992 astfel incat statul sa nu mai garanteze cultelor religioase monopolul 
economic asupra producerii si comercializarii unor obiecte si bunuri de cult. 
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     Propunerea legislativa a fost avizata favorabil cu observatii si propuneri 
de către Consiliul Legislativ, Guvernul nu sustine, iar Comisia juridica de disciplina 
si imunitati a avizat nefavorabil. 

      
              În conformitate cu prevederile art. 61 si 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finante si banci a examinat 
propunerea legislativa menţionata mai sus, în şedinţa din 06 septembrie 2016, iar 
Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale in 
sedinta din 14 iunie 2016. 

La lucrarile Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat 
prezenţa la dezbateri  un numar de  29 deputaţi din totalul de 30 de membri, iar la 
Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale şi-au 
înregistrat prezenţa la dezbateri  un numar de 7 deputaţi din totalul de 12 de 
membri.   

 
La dezbaterea acestei propuneri legislative au fost prezenţi, în calitate de 

invitaţi, domnul Ion Ghizdeanu, presedinte CNP cat si domnul Victor Opaschi, 
secretar de stat, Secretariatul de Stat pentru Culte . 

 
        În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supuna spre dezbatere si 
adoptare plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative întrucât 
cultele religioase desfasoara activitati specifice (de educatie, social-caritabile, 
culturale ), care nu urmaresc realizarea de profit in interes privat, vizeaza un interes 
public general sau interesul unor colectivitati. Legislatia romaneasca si europeana 
recunoaste caracterul neeconomic al livrarii de bunuri si servicii religioase, de aceea 
impozitarea speciala se acorda cu indeplinirea unor conditii legale referitoare la 
utilizarea veniturilor pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, executarea 
unor lucrari de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a 
cladirilor ecleziastice, invatamant si alte actiuni specifice cultelor religioase. 

 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativa face 

parte din categoria legilor organice.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iusein IBRAM 
 
 

SECRETAR, 
 

Ioan Sorin Roman 

PRESEDINTE, 
 

Viorel STEFAN 
 
 

SECRETAR, 
 

Maria- Andreea PAUL 
                  Şef serviciu,    
                  Giorgiana Ene 

Consilier parlamentar dr.Marcela Monica Stoica                                                       
                                                                                                                                    Consilier parlamentar,   
                                                                                                                                    Radu Ciuperceanu 
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