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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimisă 

spre dezbatere pe fond, cu adresa nr.PLx.289/2018, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Marius-Constantin BUDĂI 










 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 20.11.2018  
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu proiectul de Lege 

pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în ședința din data de 03 mai 2018. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare și al Consiliului Legislativ, avizul 

negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, precum și punctul de vedere al Guvernului. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

includerea veniturilor obţinute din activităţile agricole referitoare la produsul vegetal 

„levănţică” în categoria veniturilor neimpozabile, în limita unei suprafeţe cultivate de 

până la 0,3 hectare. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 12 

septembrie 2018. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 22 deputați, 

din totalul de 24 de membri. 

La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat, în calitate de 

invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice și ai Ministerului Agriculturii 

și Dezvoltării Regionale. 
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În urma examinării prezentului proiect de Lege pentru completarea art.105 

alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx 289/2018) şi a opiniilor 

exprimate, deputații prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere, deoarece în 

cadrul aceleiași ședinte membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 

adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 429/2018). 

Precizăm că proiectul de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 429/2018) are ca obiect de 

reglementare includerea în categoria veniturilor neimpozabile a „plantelor medicinale 

și aromatice”, categorie care include și produsul vegetal „levănțică”. 

În consecință, prezentul proiect de Lege pentru completarea art.105 

alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx 289/2018) a primit raport 

de respingere ca urmare a faptului că produsul vegetal „levănțică” este inclus în 

categoria „plantelor medicinale și aromatice”. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Marius-Constantin BUDĂI 

SECRETAR, 

 

Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consultant parlamentar 

Alexandra Nistor 
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