
■if/

S^enct^t
(rniOyTiyiec

Comisia juridica, de numiri, 
Disciplina, imunitati §i validari

Nr.XEX/ 69/06.04.2021

AVIZ
La Propunerea legislativa pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal §i modificarea art.l3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura
fiscala

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari, prin adresa nr. L91/2021 
din data de 06.04.2021, a fost sesizata, in vederea intocmirii avizului, cu Propunerea 
legislativa pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal §i 
modificarea art.l3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal.

in §edinta din 20.04.2021, Comisia juridica a luat in dezbatere initiativa legislativa §i 
a hotarat, cu majoritate Kde voturi ale membrilor prezenti, sa adopte aviz favorabil, cu 
amendamente adinise, qpprinse in anexa care face parte integrants din prezentul aviz.

Secretar,jPre^ejfliprte,

Sena^^ Lpi^f^^uji^a l^c^ntei\ Senator Laura Mihaela Moagher

Domnului stator Claudiu Marinel Muresan,
Presedintelg Comisiei pentru buget, nnante, activitate bancara §i piat^d" capital

Redactat, consilier Camelia Ene



Anexa la Avizul nr. XIX/ 69/ 2021
L91/2021

Amendamente admise

La Propunerea legislativa pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul flscal §i modificarea art.l3 din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

(L91/2021)

Act normativ in vigoare Propunere legislativa Amendamente admiseNr.
Crt.

Titlul: „Propunerea legislativa pentru 
completarea art.3 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal si modificarea art. 13 
din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala”

Titlul: „Propunerea legislativa pentru 
completarea art.3 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal si 
modificarea si completarea art. 13 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala”

1.

2. Art. 11. - Articolul 13 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedura 
fiscala, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 
2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

Art. II. - Articolul 13 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de proeedura 
fiscala, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 
iulie 2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica 
se completeaza §i va avea urmatorul 
cuprins:

3. „Art. 13: Interpretarea legislafiei si a 
normelor din domeniul fiscal

„Art. 13: Interpretarea legii si a 
celorlalte norme din domeniul fiscal

Art. 13. - Interpretarea legii



(1) Interpretarea reglementarilor fiscale 
trebuie sa respecte vointa legiuitorului asa 
cum este exprimata in lege.

(2) in cazul in care vointa legiuitorului nu 

reiese clar din textul legii, la stabilirea 
vointei legiuitorului se tine seama de 
scopul emiterii actului normativ astfel cum 
acesta reiese din documentele publice ce 
insotesc actul normativ in procesul de 

elaborare, dezbatere §i aprobare.

(3) Prevederile legislatiei fiscale se 
interpreteaza unele prin altele, dand 
fiecareia intelesul ce rezulta din ansamblul 
legii.

(4) Prevederile 
susceptibile de mai multe intelesuri se 
interpreteaza in sensul in care corespund 
cel mai bine obiectului si scopului legii.

(5) Prevederile legislatiei fiscale se 
interpreteaza in sensul in care pot produce 
efecte, iar nu in acela in care nu ar putea 
produce niciunul.

(1) Interpretarea reglementarilor fiscale 
trebuie sa respecte vointa legiuitorului a§a 
cum este exprimata in lege.
(2) in cazul in care vointa legiuitorului nu 
reiese clar din textul legii, la stabilirea 
vointei legiuitorului se tine seama de 
scopul emiterii actului normativ astfel 
cum acesta reiese din documentele publice 
ce insotesc actul normativ in procesul de 
elaborare, dezbatere si aprobare.
(3) Daca dupa aplicarea regulilor de 
interpretare prevazute la alin. (1) - (2), 
prevederile legislatiei fiscale raman 
neclare, acestea se interpreteaza in 
favoarea

(1) Interpretarea reglementarilor fiscale 
trebuie sa respecte vointa legiuitorului 
asa cum este exprimata in lege.
(2) In cazul in care vointa legiuitorului 
nu reiese clar din textul legii, la 
stabilirea voinfei legiuitorului se tine 
seama de scopul emiterii actului 
normativ astfel cum acesta reiese din 
documentele publice ce insotesc actul 
normativ in procesul de elaborare, 
dezbatere §i aprobare.
(3) Prevederile legislatiei fiscale se 
interpreteaza unele prin altele, dand 
fiecareia intelesul ce rezulta din 
ansamblul legii.
(4) Prevederile legislatiei fiscale 
susceptibile de mai multe intelesuri 
se interpreteaza in sensul in care 
corespund cel mai bine obiectului si 
scopului legii.
(5) Prevederile legislatiei fiscale se 
interpreteaza in sensul in care pot 
produce efecte, iar nu in acela in care 
nu ar putea produce niciunul.
(6) Daca dupa aplicarea regulilor de 
interpretare prevazute la alin. (1) - (5), 
prevederile legislatiei fiscale raman 
neclare, acestea se interpreteaza in 
favoarea contribuabilului/ platitorului, 
potrivit principiului in dubio contra 
fiscum.

contribuabilului/platitorului, 
potrivit principiului in dubio contra 
fiscum.
(4) Prevederile alineatului (3) se aplica si in 
cazul in care normele date in aplicarea 
legii/legUor sunt neclare.
(5) in aplicarea prevederilor art. 5, Comisia 
fiscala centrala tine cont de principiul 
enuntat la alin. (3).”

legislatiei fiscale

(6) Daca dupa aplicarea regulilor de 
interpretare prevazute la alin. (1) - (5),



(7) Prevederile alin. (1) - (6) se aplica 
in cazul normelor date in aplicarea 
legii.
(8) in aplicarea prevederilor art. 5, 
Comisia fiscala centrala line cent de 
principiul enuntat la alin. (6).”

prevederile legislatiei fiscale raman 
neclare, acestea se interpreteaza in favoarea 
contribuabi lului/platitorului.


