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Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Nr. XXÎI/717/20.12.2021

RAPORT
asupra

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

L538/2021

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, 
prin adresa L538/2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea 
dezbaterii şi elaborării raportului asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, iniţiată de Berea Cristinel-Gabriel - senator USR.PLUS; Bîca lulian- 
Mihail - senator PNL; Bodea Marius - senator USR.PLUS; Bordei Cristian - senator USR_PLUS; Bumb Sorin- 
loan - senator PNL; Carp Gheorghe - senator PNL; Cernic Sebastian ■ senator USR.PLUS; Dinică Silvia-Monica - 
senator USR.PLUS; Fenechiu Cătălin-Daniel - senator PNL; Ghica Cristian - senator USR.PLUS; Ivan Dan - 
senator USR.PLUS; Lâszl6 Attila - senator UDMR; Mircescu lon-Narcis - senator USR.PLUS; Mureşan Claudiu- 
Marinel - senator USR.PLUS; Negoi Eugen-Remus - senator USR.PLUS; Novâk Csaba-Zoltân - senator UDMR; 
Oprinoiu Aurel - senator USR.PLUS; Pandea Ciprian ■ senator PNL; Popescu lon-Dragoş - senator USR_PLUS; 
Potecă Vasilică ■ senator PNL; Spătaru Elena-Simona ■ senator USR.PLUS; Trifan Raoul-Adrian - senator 
USR.PLUS; Vicol Costel - senator USR.PLUS; Vlad Sergiu Cosmin - senator USR.PLUS; Zob Alexandru-Robert - 
senator USR_PLUS; Băltăreţu Viorel - deputat USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ - deputat USR.PLUS; Botez 
Mihai-Cătălin - deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra - 
deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip - deputat USR.PLUS; Ichim 
Cristian-Paul - deputat USR.PLUS; Lupu Andrei-Răzvan ■ deputat USR.PLUS; Miftode Marius-Andrei - deputat 
USR.PLUS; Molnar Radu-lulian - deputat USR.PLUS; Neagu Denisa-Elena - deputat USR.PLUS; Poliţeanu 
Mihai-Laurenţiu - deputat USR.PLUS; Prunean Alin-Costel - deputat USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia - 
deputat USR_PLUS; Stoica Diana - deputat USR.PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat USR.PLUS; Toda Daniel- 
Liviu - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin - deputat USR.PLUS; Ţoiu Oana-Silvia - deputat USR_PLUS; 
Tulbure Simina-Geanina-Daniela - deputat USR.PLUS; Wiener Adrian - deputat USR_PLUS

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării 
posibilităţii ca persoanele fizice de a direcţiona o sumă reprezentând până la 3,5% din 
impozitul pe venit datorat către întreprinderile sociale de inserţie.



Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.
Consiliul Economic şi Social a transmis un aviz nefavorabil cu observaţii. 
Consiliul Fiscal apreciază că nu este necesar ca prezentă propunere legislativă să 

facă obiectul analizei sale.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, domnul Lucian 
Heiuş, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor.

în şedinţa din data de 20.12.2021, membrii Comisiei au analizat propunerea 
legislativă şi avizele primite şi, în urma votului exprimat (11 voturi „pentru" şi 1 vot 
„împotrivă"), au hotărât să adopte un raport de admitere.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital supune spre 
dezbatere şi adoptare Plenului Senatului raportul de admitere 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. (1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare. Senatul este prima 
Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

Senator Claudiu^Marinel MVREŞAN Senator lonel-Dănuţ CRISTESCU


