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Comisia pentru buget, finanfe, activitate bancara piapa de capital 
Nr. XXII/409/27.11.2019

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul flscal 
1546/2019

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital, 
prin adresa L546/2019, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra propunerii legislative menJ;ionate, inifiata de 
Bulai lulian - deputat USR; Mo§teanu Liviu-Ionu^ - deputat USR; Nasui Claudiu-Iulius-Gavril 
- deputat USR; Pop Rare^-Tudor - deputat USR; Pruna Cristina-Madalina - deputat USR; 
Seidler Cristian-Gabriel - deputat USR.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea si completarea 
Legii nr. 227/2019 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, astfel 
incat operatorii economici - persoane fizice ^i persoane juridice, platitori de impozit pe 
profit, impozit pe veniturile micromtreprinderilor sau impozit pe venit, dupa caz, sa aiba 
dreptul sa deduca din impozitul datorat contravaloarea caselor de marcat electronice 
fiscale.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislative, cu propuneri §i
observa^ii.

Consiliul Economic si Social a transmis un aviz favorabil.
La dezbaterea propunerii legislative au participat, m conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, domnul Attila Gyorgy, secretar de stat in 
cadrul Ministerului Finan^elor Publice.

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislative §i avizele primite 5i au hoterat, 
cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenfi, adoptarea unui raport de admitere, fara 
amendamente.



Comisia pentru buget, finance, activitate bancara $1 pia^a de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere §i propunerea 
legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 
alin. [2] din Constitu^ia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constitufia Romaniei §i ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, 
Senator Viorel Area.

Secretar,
Senator Romulus Bulac\,/
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