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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

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

cu adresa nr.PLx.605/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

 

Iuliu NOSA 










 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 05.12.2018  

Nr. 4c-2/ 781 

 

PLx. 605/2018 

alexandra.nistor
New Stamp



2 

 

 

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 

         








 

 

RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 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, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 17 octombrie 2018. 

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. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare, avizele favorabile ale Consiliului 

Economic și Social și Consiliului Legislativ precum și punctul de vedere al 

Guvernului. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

excluderea din sfera operaţiunilor care sunt considerate livrări de bunuri a 

operaţiunilor de transferare a bunurilor de către o persoană impozabilă către o 

instituţie publică în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante. De asemenea, se 

propune eliminarea din sfera operaţiunilor asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu 

plată a unei operaţiuni şi se reglementează stabilirea prin norme metodologice a 

criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal.  

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din data de 4 

decembrie 2018. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 25 deputați, 

din totalul de 25 de membri. 

Bucureşti,  05.12.2018     
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La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat, în calitate de 

invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamente admise 

prezentate în Anexă. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Iuliu NOSA 

SECRETAR, 

 

Marilen - Gabriel PIRTEA 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXĂ 

 

Amendamente admise 

 
Nr. 

crt. Text inițiativă legislativă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

1.  Titlul legii: 

LEGE 

pentru modificarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Titlul legii: 

LEGE 

privind respingerea modificării 

Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal 

Titlul legii: 

LEGE 

privind modificarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Tehnică legislativă 

2.   Articol unic. – Legea nr.227/2015 

din 8 septembrie 2015 privind 

Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.668 din 10 septembrie 

2015, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

 

 

 

________________ 

Articol unic. – Legea nr.227/2015 

din 8 septembrie 2015 privind 

Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.688 din 10 septembrie 

2015, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

Tehnică legislativă 

3.  1.La art.270, alin.(3) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

 

 

(3) Următoarele operaţiuni sunt 

considerate, de asemenea, livrări 

de bunuri, în sensul alin. (1): 

 

a) predarea efectivă a bunurilor 

către o altă persoană, ca urmare a 

unui contract care prevede că plata 

se efectuează în rate sau a oricărui 

alt tip de contract care prevede că 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

1.La articolul 270, alineatul (3), 

litera b) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

Se elimină 

 

 

 

Se elimină 

 

 

 

 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

crt. Text inițiativă legislativă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

proprietatea este atribuită cel mai 

târziu în momentul plăţii ultimei 

sume scadente, cu excepţia 

contractelor de leasing; 

 

b) transferul dreptului de 

proprietate asupra bunurilor, în 

urma executării silite, cu excepția 

situației în care bunurile sunt 

transferate de o persoană 

impozabilă unei instituții publice 

în scopul stingerii unei obligații 

fiscal restante; 

 

 

 

 

 

b) transferul dreptului de 

proprietate asupra bunurilor, în 

urma executării silite, cu excepția 

situației în care sunt transferate 

bunuri imobile de o persoană 

impozabilă unei instituții publice în 

scopul stingerii unei obligații fiscal 

restante; 

 

 

 

 

 

Curtea de Justitie s-a 

pronuntat, cu titlu 

preliminar, referitor la 

interpretarea 

prevederilor din 

Directiva 2006/112/CE 

in sensul transferului 

dreptului de proprietate 

doar in ceea ce priveste 

un bun imobil. 

4.  2. La art.270, alin.(4), lit. c) se 

abrogă. 
 

________________ 

 

Nemodificat Aceasta prevedere 

legala transpune o 

dispozitie optionala a 

Directivei TVA. 

5.  3.La art.316, alin.(9) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

(9) Prin excepţie de la prevederile 

alin. (8), organele fiscale 

competente nu înregistrează în 

scopuri de TVA persoana 

impozabilă, societate cu sediul 

activităţii economice în Romania, 

înfiinţată în baza Legii societăţilor 

nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările 

 

 

 

 

 

________________ 

Nemodificat Cresterea transparentei 

de actiune a 

autoritatilor executive, 

contribuabilul avand 

acces la informatiile 

privind criteriile de 

evaluare a riscului 

fiscal. 
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Nr. 

crt. Text inițiativă legislativă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

ulterioare, care prezintă risc fiscal 

ridicat. Prin normele 

metodologice se stabilesc criteriile 

pentru evaluarea riscului fiscal.  

6.  4. La art.316, alin.(11), litera h) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

h) dacă persoana impozabilă, 

societate cu sediul activităţii 

economice în România, înfiinţată 

în baza Legii societăţilor nr. 

31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, supusă înmatriculării la 

registrul comerţului, prezintă risc 

fiscal ridicat. Prin normele 

metodologice se stabilesc criteriile 

pentru evaluarea riscului fiscal.  

 

 

 

 

 

________________ 

Nemodificat Cresterea transparentei 

de actiune a 

autoritatilor executive, 

contribuabilul avand 

acces la informatiile 

privind criteriile de 

evaluare a riscului 

fiscal. 
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