
Comisia pentru buget, finance, activitate bancard piapd de capital

Nr. XXII/555/15.09.2020

RAPORT

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal

L598/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i 
pia^a de capital, prin adresa L598/2026, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, ini^iata de Dogariu Eugen - 
senator PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea articolelor 456 
alin.(4) si 464 alin.[4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la reducerea 
impozitelor datorate pentru terenurile si cladirile utilizate pentru prestarea de servicii 
turistice pe o durata mai mica de 180 de zile in cursul unui an.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa.
Comisia economica, industrii §i servicii a transmis un aviz favorabil.

In sedini:a din data de 14.09.2020, desfasurata prin mijloace electronlce, in 
conformitate cu prevederile art.lSS^ din Regulamentul Senatului, republican cu modificMe 
5i completarile ulterioare, membrii Comisiei au analizat propunerea legislativa si avizele 
primite §i au hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenfi (7 voturi „pentru’' si o 
„abtinere"], sa adopte raport de admitere, fara amendamente.

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



In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi adoptata m conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constitufia Romaniei.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (2) din Constitufia Romaniei §i ale art. 92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ?! completarile ulterioarej-Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte, 

Senator Viorel Arca^

Secretar,

Senator Romulus Bulacu
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