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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,  trimis pentru 

dezbatere pe fond, cu adresa nr.PLx.25/2022, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 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 pentru dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

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

în ședința din data de 2 februarie 2022. 

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 dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Consiliului Fiscal, 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale și 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Prin prezentul proiect de Lege se propune implementarea unui sistem de 

impozitare la sursă pentru investitorii individuali, prin aplicarea unui impozit de 1% 

asupra câștigului din transferul titlurilor de valoare deținute mai mult de 1 an, 

respectiv a unui impozit de 3% asupra câștigului din transferul titlurilor de valoare 

deținute mai puțin de 1 an, fără ca pierderile să mai fie compensate sau declarate. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

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

au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din ziua de 5 aprilie 

2022.  

La ședința Comisiei deputații şi-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență.  
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La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, 

domnul Lucian-Ovidiu Heiuș – secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor și 

doamna Vasilica Tomulescu – specialist în cadrul Autorității de Supraveghere 

Financiară. 

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

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

de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 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, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 


