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Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

Nr. XXII/394/14.09.2021

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru completarea art.456 alin.(2) din Legea

227 din 2015 privind Codul fiscal

L262/2021

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, prin adresa 
1262/2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi 
elaborării raportului asupra propunerii legislative pentru completarea art.456 alin.(2) 
din Legea 227 din 2015 privind Codul fiscal, iniţiată de Spătaru Elena-Simona - senator 
USR^PLUS; Apostol Alin-Gabriel - deputat USR^PLUS; Badea Mihai-Alexandru - deputat 
USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda - deputat USR_PLUS: Cambera Oana-Alexandra - deputat 
USR.PLUS; Ciornei Radu Tudor - deputat USR^PLUS; Cristian Brian - deputat USR_PLUS: 
Drancă Andrei-Iulian - deputat USR_PLUS; Hangan Pollyanna-Hanellore - deputat 
USR_PLUS; Havârneanu Filip - deputat USR_PLUS; Lazăr Teodor - deputat USR_PLUS; ■ 
Lorincz Ştefan-lulian - deputat USR.PLUS; Molnar Radu-lulian - deputat USR_PLUS; Neagu 
Denisa-Elena - deputat USR.PLUS; Panait Radu - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia - 
deputat USR_PLUS: Seidler Cristian-Gabriel - deputat USR_PLUS; Stoica Diana - deputat 
USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat USR_PLUS; Terente Eugen - deputat USR^PLUS; 
Todosiu Beniamin - deputat USR_PLUS; Ungureanu Emanuel-Dumitru - deputat USR_PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art456 alin.(2) 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în sensul introducerii unei noi categorii de 
proprietari care pot beneficia de scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe clădiri, 
dacă consiliile locale decid o asemenea măsura, pentru imobilele care se încadrează în 
categoria „clădirilor verzi''( clădirile ia care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie 
lucrări de investiţii pentru utilizarea sistemelor de încălzire şi de producere de energie 
electrica regenerabila prin: instalarea de panouri solare, pompe de căldura sau izolare 
termica a clădirilor cu materiale ecologice].

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.
Consiliul Economic şi Social a transmis un aviz favorabil.
Comisia pentru administraţie publică a transmis un aviz favorabil.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a transmis 

un aviz negativ.



Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale a transmis 
un aviz favorabil cu amendamente.

în şedinţa din data de 14.09.2021, membrii Comisiei au analizat propunerea 
legislativă, avizele şi amendamentele primite şi, în urma votului exprimat [2 voturi „pentru" 
şi 9 „abţineri"), au hotărât să adopte un raport de respingere cu amendamente respinse 
care se regăsesc în anexa la prezentul raport. ^ -

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital supune spre 
dezbatere şi adoptare Plenului Senatului, raportul de respingere şi propunerea 
legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art. 76 alin. [2) din 
Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
din Regulamentul Senatului, republicat. Senatul este prima Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

Senator Claudiu-Marinel MUREŞAN Senator lonel-Dănuţ CRISTESCU

Redactat Cons. Roxana Dabuleanu / Avizat Coord. Mihaela Spiridon



Anexă la raportul Nr. XXII/394/14.09.2021

Amendament respins
la propunerea legislativă pentru completarea art.456 alin.(2) din Legea 227 din 2015 privind Codul fiscal

L262/2021

ObservaţiiLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Amendament respins
Nr.

crt.
Amendament respins de 
Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară 
si piaţă de capital cu 
majoritate de voturi.

După alin.(3^) al art. 456 se introduce un 
alineat nou, alin. (3^), cu următorul cuprins:

Art.456
(3) Scutirea sau reducerea de la plata 
impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2). se 
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor celui în care persoana depune 
documentele justificative.
(3^) Scutirea sau reducerea de la plata 
impozitului/taxei pentru clădirile prevăzute la 
alin. r21 lit. s1 se aplică pentru toate clădirile de 
pe raza unităţii administrativ-teritoriale, 
indiferent de proprietarul acestora.

1.

(3^) Pentru a beneficia de scutirea sau 
reducerea de la plată prevăzută la alin. (2) lit. 
t), proprietarii fac dovada execuţiei lucrărilor 
de investiţii pe cheltuiala proprie prin 
depunerea documentelor justificative.


