
Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci  

 

Bucureşti, 17.09.2019  

Nr. 4c-2/ 668 

 

 Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 

 

Bucureşti, 17.09.2019  

Nr. 4c-9/ 886 

 

PLx  665/2018 

 

 

Către 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al 

României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului - nr.118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate 

în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, 

trimisă cu adresa nr. Plx.665/2018, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 

Comisiei pentru muncă și protecție socială, pentru dezbatere pe fond.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

  

 

PREŞEDINTE, 

 

Adrian SOLOMON  
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stampila



2 

 

Parlamentul  României 

 
 
Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci  

 

Bucureşti, 17.09.2019  

Nr. 4c-2/ 668 

 

 Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 

 

Bucureşti, 17.09.2019  

Nr. 4c-9/ 886 

 

PLx  665/2018 

 

 

 

RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului - 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 

de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 

de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 

republicat, cu modificările ulterioare. 

 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 

ședința din 29 octombrie 2018. 

La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, Comisiei transporturi şi infrastructură, avizul negativ al 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, punctul de vedere al 

Guvernului, precum și avizele favorabile ale Consiliului Legislativ și Consiliului Economic şi 

Social. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor noi categorii de 

beneficiari ai scutirii de la plata unor impozite locale, precum şi în materia acordării unor 

gratuităţi la utilizarea tichetelor de călătorie prin intermediul unor mijloace de transport în 

comun. 

 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi 

Comisia pentru muncă și protecție socială şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

 

Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au dezbătut propunerea legislativă 

în şedinţa din 11 septembrie 2019, iar membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci în 

şedinţa din 17 septembrie 2019. 

La lucrările Comisiei pentru muncă și protecție socială şi-au înregistrat prezenţa 20 

deputați, din totalul de 21 de membrii ai comisiei. La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe 

şi bănci, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 24 de deputaţi din totalul de 26 de membri. 

   

  La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitati, în 

conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. 

   

  În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații celor două 

Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 

adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei 

Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului - nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată 

cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, cu amendamentele admise prezentate în 

Anexă. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

  PREŞEDINTE, 

Adrian SOLOMON 

SECRETAR, 

Marilen-Gabriel PIRTEA 

 SECRETAR, 

Violeta RĂDUŢ 
 

 

 
Şef serviciu Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar Alexandra Nistor 

 

 

 

Consilier parlamentar Sorina Szabo 

 



Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 

Text act normativ de 
bază 

Legea nr. 227/2015 
 

Text 

propunere legislativă  

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

1.   Titlul legii 

 
Lege pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal 

al României, cu modificările si 
completările ulterioare si a 

Ordonanţei Guvernului nr. 
105/1999 pentru modificarea 

si completarea Decretului-nr. 
118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice 

de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, 
precum si celor deportate în 

străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat cu 

modificările ulterioare 
 

Titlul legii 

 
Lege pentru modificarea 

Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal și pentru 

modificarea art.9 din 
Ordonanța Guvernului nr. 

105/1999 privind 
acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate 
de către regimurile 

instaurate în România cu 
începere de la 6 

septembrie 1940 până la 

6 martie 1945 din motive 
etnice 

 
 

autori : deputați Slavoliub 
Adnagi și Silviu Vexler 

 

 
Pentru respectarea 

normelor de tehnică 
legislativă se face 

referire la titlul corect 
al ordonanţei. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 

bază 
Legea nr. 227/2015 

 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

2.    

Articol I - Legea nr. 227 din 
2015 privind Codul fiscal, 

publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 688 din 10 
septembrie 2015, cu 

modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum 
urmează: 

 

 

“Art. I - Legea nr. 
227/2015 privind Codul 

fiscal, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 688 din 
10 septembrie 2015, cu 

modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 
 

autori : deputați Slavoliub 
Adnagi și Silviu Vexler 

 

 

Având în vedere 
modificările propuse în 

raport. 

3.   

 

 
 

 
 

 
 

 
s)clădirea folosită ca 

domiciliu aflată în 

1. Articolul 456 alin. (1) se 

completează cu o nouă 

literă s) care va avea 
următorul cuprins: 

 
Scutiri 

 
(1) Nu se datorează 

impozit/taxă pe clădiri pentru: 
s) Clădirile aflate în 

proprietatea persoanelor 

1. La articolul 456 

alineatul (1), litera s) se 

modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 

 
 

 
„s) clădirea folosită ca 

domiciliu aflată în 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 

bază 
Legea nr. 227/2015 

 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

proprietatea sau 

coproprietatea 
persoanelor prevăzute la 

art. 1 şi 5 din Decretul-

lege nr. 118/1990, 
republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
şi a persoanelor fizice 

prevăzute la art. 1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 

105/1999, aprobată cu 
modificări şi completări 

prin Legea nr. 189/2000, 
cu modificările şi 

completările ulterioare; 

prevăzute la art. 3 din Legea 

nr. 189/2000 privind 
aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 105/1999 

pentru modificarea şi 
completarea Decretului-nr. 

118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, cu 

modificările ulterioare şi art 5 
din Decretul-nr. 118/1990 

privind acordarea unor 
drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice 

de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicat, cu 

proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 și 5 din 

Decretul-lege nr. 118/1990, 

republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, şi a 

persoanelor fizice prevăzute 
la art. 1 din Ordonanța 

Guvernului nr. 105/1999, 
aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 
189/2000, cu modificările și 

completările ulterioare; 
scutirea rămâne valabilă 

şi în cazul  transferului 
proprietăţii către copiii 

acestor categorii de 
beneficiari;” 

 

Autori : deputați Slavoliub 
Adnagi și Silviu Vexler 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Scutirea se referă la 

aceeaşi clădire care se 
lasa mostenire. 

https://sintact.ro/#/dokument/16777679?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16808271?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16823851?cm=DOCUMENT
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 

bază 
Legea nr. 227/2015 

 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

modificările ulterioare, în care 

au domiciliul. 
 

 

4.   
Art. 464 alin (1) lit s) 

 
 

 
 

 
 

s) terenul aferent clădirii 
de domiciliu, aflat în 

proprietatea sau 

coproprietatea 
persoanelor prevăzute la 

art. 1 şi 5 din Decretul-
lege nr. 118/1990, 

republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

şi a persoanelor fizice 
prevăzute la art. 1 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 

2. Articolul 464 alin. (1) se 
completează cu o nouă 

literă z1) care va avea 
următorul cuprins: 

Scutiri 
 

(1) Nu se datorează 
impozit/taxă pe teren pentru: 

z1) terenurile aflate în 
proprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 3 din Legea 

nr. 189/2000 privind 
aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 105/1999 
pentru modificarea şi 

completarea Decretului-nr. 
118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice 

de dictatura instaurată cu 

2. La articolul 464 
alineatul (1), litera s) se 

modifică și va avea 
următorul cuprins : 

 
 

 
 

„s) terenul aferent clădirii 
de domiciliu, aflat în 

proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 şi 5 din 

Decretul-lege nr. 118/1990, 
republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi a 
persoanelor fizice prevăzute 

la art. 1 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 105/1999, 

aprobată cu modificări şi 

 

https://sintact.ro/#/dokument/16777679?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16777679?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16808271?cm=DOCUMENT
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 

bază 
Legea nr. 227/2015 

 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

105/1999, aprobată cu 

modificări şi completări 
prin Legea nr. 189/2000, 

cu modificările şi 

completările ulterioare; 

începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicat, cu 

modificările ulterioare şi la art 
5 din Decretul-nr. 118/1990 

privind acordarea unor 
drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, cu 

modificările ulterioare, pe 
care au domiciliul. 

 
 

completări prin Legea nr. 

189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

scutirea rămâne valabilă 

şi în cazul  transferului 
proprietăţii către copiii 

acestor categorii de 
beneficiari;” 

 
 

Autori : deputați Slavoliub 
Adnagi și Silviu Vexler 

5.   

 
 

 
 

Art.469, alin.(1), lit.c) 

3. Articolul 469 alin. (1) se 

completează cu o nouă 
literă r) care va avea 

următorul cuprins: 
Scutiri 

(1) Nu se datorează impozitul 

 

3. La articolul 469 
alineatul (1), litera c) se 

modifică și va avea 
următorul cuprins : 

 

 

https://sintact.ro/#/dokument/16808271?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16823851?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16823851?cm=DOCUMENT
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 

bază 
Legea nr. 227/2015 

 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 

 
c) mijloacele de transport 

aflate în proprietatea sau 

coproprietatea 
persoanelor prevăzute la 

art. 1 şi 5 din Decretul-
lege nr. 118/1990, 

republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

şi a persoanelor fizice 
prevăzute la art. 1 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999, aprobată cu 

modificări şi completări 
prin Legea nr. 189/2000, 

cu modificările şi 
completările ulterioare, 

pentru un singur mijloc 

de transport, la alegerea 
contribuabilului; 

pe mijloacele de transport 

pentru: 
r) mijloacele de transport 

aflate în proprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 3 
din Legea nr. 189/2000 

privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 105/1999 

pentru modificarea şi 
completarea Decretului-nr. 

118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, cu 

modificările ulterioare şi art 5 

din Decretul-nr. 118/1990 
privind acordarea unor 

drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice 

de dictatura instaurată cu 

 

 
“c) mijloacele de transport 

aflate în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 şi 5 din 

Decretul-lege nr. 118/1990, 
republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi a 
persoanelor fizice prevăzute 

la art. 1 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 105/1999, 

aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 

189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea 

contribuabilului; scutirea 

rămâne valabilă şi în 
cazul transferului 

proprietăţii către copiii 
acestor categorii de 

beneficiari;” 

https://sintact.ro/#/dokument/16777679?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16808271?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16823851?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16777679?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16808271?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16823851?cm=DOCUMENT
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 

bază 
Legea nr. 227/2015 

 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicat, cu 

modificările ulterioare 
 

 

 

 
Autori : deputați Slavoliub 

Adnagi și Silviu Vexler 

6.    

II. La articolul 5 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 105/1999 

privind acordarea unor 
drepturi persoanelor 

persecutate de către 
regimurile instaurate în 

România cu începere de la 6 

septembrie 1940 pană la 6 
martie 1945 din motive etnice, 

publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.426 din 

31 august 1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin 

Legea nr. 189/2000, cu 
modificările şi completările 

ulterioare, după litera c) se 

 

Se elimină. 
 

Autor : deputat Silviu Vexler 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 

bază 
Legea nr. 227/2015 

 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

introduce o nouă literă, lit.c1), 

cu următorul cuprins: 
„c1) în cadrul numărului de 

călătorii stabilit pentru titulari 

conform lit.b) şi c), aceştia le 
pot folosi şi pentru însoţitori. 

Tichetele de călătorie gratuite 
pot fi ridicate şi utilizate şi de 

către soţul/soţia sau de către 
alte persoane mandatate de 

titulari să le reprezinte 
interesele, pe bază de 

împuternicire cu dată certă, 
însoţită de o copie a actului de 

identitate al titularului 
tichetului, nefiind necesară 

prezenţa titularului la 
momentul realizării călătoriei;” 

 

7.     
Art. II. – Articolul 9 din 

Ordonanța Guvernului nr. 
105/1999 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 

bază 
Legea nr. 227/2015 

 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

persecutate de către 

regimurile  instaurate în 
România  cu  începere  de  

la  6 septembrie 1940 până 

la 6 martie 1945 din motive 
etnice, publicată în 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 426 

din 31 august  1999, 
aprobată  cu  modificări și 

completări prin Legea  nr. 
189/2000,  cu  modificările 

și  completările  ulterioare,  
se modifică după cum 

urmează: 
 

8.   

 
Art. 9 - Membrilor 

comisiei constituite în 
baza art. 7 li se acordă o 

indemnizaţie lunară de 
500.000 lei. Plata 

indemnizaţiilor pentru 

  

„Art. 9. - Membrilor comisiei 
constituite în baza art. 7 li 

se acordă o indemnizație 
lunară de 150 lei. Plata 

indemnizațiilor pentru 
membrii comisiei se face de 

casa județeană de pensii 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 

bază 
Legea nr. 227/2015 

 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

membrii comisiei se face 

de casa judeţeană de 
pensii sau, după caz, de 

Casa de pensii a 

municipiului Bucureşti din 
bugetul de stat şi 

încetează în 60 de zile 
de la expirarea 

termenului de 
depunere a cererilor. 

 

sau, după caz, de Casa de 

pensii a municipiului 
București din bugetul de 

stat. 

 
Autor : deputat Silviu Vexler 

9.     

Art. III. - Ordonanța 
Guvernului nr. 105/1999 

privind acordarea unor 

drepturi persoanelor 
persecutate de către 

regimurile instaurate în 
România cu începere de la 6 

septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive 

etnice, publicată în 
Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 426 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 

bază 
Legea nr. 227/2015 

 

Text 
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

din 31 august 1999, 

aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 

189/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, 
precum și cu modificarea 

adusă prin prezenta lege, se 
va republica în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă 

numerotare. 
 

Autor : deputat Silviu Vexler 
 

 


