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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 București, 29 iunie 2020  
Nr. 4c-2/680 
 
PLx.646/2019 

 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimis cu adresa 
nr. PLx.646/2019, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 București, 29 iunie 2020 
Nr. 4c-2/680 
 
PLx.646/2019 

 
RAPORT 

 
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal  
 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 02 decembrie 2020. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Comisiei juridică, de disciplină și imunități și al Consiliului Legislativ, avizul 
negativ al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și punctul de 
vedere negativ al Guvernului. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea si completarea Legii nr. 227/2019 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel încât operatorii economici - persoane fizice și persoane 
juridice, plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau 
impozit pe venit, după caz, sa aibă dreptul sa deducă din impozitul datorat 
contravaloarea caselor de marcat electronice fiscale.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menționat 
mai sus, în ședința online, din data de 29 iunie 2020.     

La lucrările online ale Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 27 
deputați, din totalul de 27 de membri. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat la ședința online a comisiei, 
în calitate de invitat, doamna Zenovia Drăgănescu – reprezentant al Ministerului 
Finanțelor Publice. 
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       În urma dezbaterii proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți online, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele admise 
prezentate în Anexă. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
 

               Expert parlamentar, 
               Cristina Dicu 
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ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 

În urma examinării, Comisia propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor propuse 

1. Titlul Legii 
Lege 

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

Titlul Legii 
Lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru 

completarea Legii nr. 170/2016 privind 
impozitul specific unor activități 

 
Autor: Claudiu Năsui, USR 

Forma inițială a proiectului de lege a omis 
includerea contribuabililor care intră sub 
incidența impozitului specific unor activități, 
reglementat de Legea nr. 170/2016. Totuși, și 
acești contribuabili ar trebui să beneficieze de 
același drept prevăzut pentru celelalte categorii, 
astfel că se propune introducerea unui alineat 
nou în acest sens. 
 
 

2. Art.I.- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.688 din data de 10 septembrie 2015, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 

Nemodificat  

3. 1. La articolul 25 alineatul (4), după litera 
ş) se introduce o nouă literă, lit.t), cu următorul 
cuprins: 

1. La articolul 25 alineatul (4), după litera ș) 
se introduce o nouă literă, lit. t), cu următorul 
cuprins: 
 

 

 „t) cheltuielile reprezentând costul de achiziție 
al aparatelor de marcat electronice fiscale 
definite la art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.28/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, la data 
punerii în funcțiune, potrivit legii; contribuabilii 

„t) cheltuielile reprezentând costul de achiziție al 
aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel 
cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 
privind obligația operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
republicată, cu modificările și completările 

Conform recomandării Consiliul Legislativ pct. 
8 al avizului, din rațiuni de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor propuse 

care achiziționează aparate de marcat electronice 
fiscale, scad costul lor de achiziție din impozitul 
pe profit datorat pentru trimestrul în care au fost 
puse în funcțiune, în cazul în care aceștia 
datorează impozit pe profit trimestrial, sau, din 
impozitul pe profit anual, în cazul 
contribuabililor care aplică sistemul anual de 
declarare şi plată a impozitului pe profit. Sumele 
care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, 
potrivit prevederilor prezentei litere, se 
reportează în următorii 7 ani consecutivi. 
Recuperarea acestor sume se va efectua în 
ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, 
la fiecare termen de plată a impozitului pe 
profit.” 

ulterioare, la data punerii în funcțiune, potrivit 
legii; contribuabilii care achiziționează aparate 
de marcat electronice fiscale, scad costul lor de 
achiziție din impozitul pe profit datorat pentru 
trimestrul în care au fost puse în funcțiune în 
cazul în care aceștia datorează impozit pe profit 
trimestrial, sau, din impozitul pe profit anual, în 
cazul contribuabililor care aplică sistemul anual 
de declarare și plată a impozitului pe profit. 
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe 
profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se 
reportează în următorii 7 ani consecutivi. 
Recuperarea acestor sume se va efectua în 
ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, 
la fiecare termen de plată a impozitului pe 
profit.” 
 
Autor: Claudiu Năsui, USR 
 

4. 2. La articolul 53, alineatul (3) se abrogă.  2. Alineatul (3) al articolului 53 se abrogă. 
 
Autor: Claudiu Năsui, USR 

Conform recomandării Consiliul Legislativ pct. 
9 al avizului, din rațiuni de tehnică legislativă. 
 
 

5. 3. La articolul 56, după alineatul (14) se 
introduc două noi alineate, alin.(15) şi (16), cu 
următorul cuprins: 

3. După alineatul (15) al articolului 56 se 
introduc două noi alineate, alin. (16) și (17), cu 
următorul cuprins: 
 

Conform recomandării Consiliul Legislativ pct. 
8 și 9 ale avizului, din rațiuni de tehnică 
legislativă. 
 

 „(15) Microîntreprinderile care achiziționează 
aparate de marcat electronice fiscale definite la 
art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.28/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, scad 

“(16) Microîntreprinderile care achiziționează 
aparate de marcat electronice fiscale, astfel cum 
sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, scad 

De asemenea, se renumerotează alineatele pentru 
corelarea cu alineatul (15) introdus prin altă 
intervenție legislativă.  
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor propuse 

costul de achiziție aferente lor din impozitul pe 
veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în 
care au fost puse în funcțiune, în limita 
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 
datorat pentru trimestrul respectiv. 

costul de achiziție aferente lor din impozitul pe 
veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în 
care au fost puse în funcțiune, în limita 
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 
datorat pentru trimestrul respectiv. 
 

 (16)  Sumele care nu sunt scăzute potrivit 
prevederilor alin.(15) din impozitul datorat pe 
veniturile microîntreprinderilor se reportează în 
trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de 
trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din 
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
datorat se efectuează în ordinea înregistrării 
acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de 
plată a impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor.” 

(17) Sumele care nu sunt scăzute potrivit 
prevederilor alin. (16) din impozitul datorat pe 
veniturile microîntreprinderilor se reportează în 
trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de 
trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din 
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
datorat se efectuează în ordinea înregistrării 
acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de 
plată a impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor.” 
 
Autor: Claudiu Năsui, USR 
 

 

6. 4. La articolul 118, alineatul (2), litera b) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 

4. La articolul 118, alineatul (2) lit. b) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 

 
 

 „b) venitul net anual impozabil care se 
determină prin însumarea tuturor veniturilor nete 
anuale recalculat prevăzute la lit.a), din care se 
deduce contribuția de asigurări sociale datorată 
potrivit prevederilor titlului V - Contribuții 
sociale obligatorii și la care se adaugă costul de 
achiziție al aparatelor de marcat electronice 
fiscale definite la art.3 alin.(2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.28/1999, republicată, cu 

„b) venitul net anual impozabil care se determină 
prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale 
recalculat prevăzute la lit. a), din care se deduce 
contribuția de asigurări sociale datorată potrivit 
prevederilor titlului V - Contribuții sociale 
obligatorii și la care se adaugă costul de achiziție 
al aparatelor de marcat electronice fiscale astfel 
cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, 
republicată, cu modificările și completările 

Conform recomandării Consiliul Legislativ pct. 
8 al avizului, din rațiuni de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor propuse 

modificările și completările ulterioare, puse în 
funcțiune în anul respectiv.” 

ulterioare, puse în funcțiune în anul respectiv.” 

 

Autor: Claudiu Năsui, USR 
7. 5. La articolul 123, după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 

5. După alineatul (1) al articolului 123,  se 
introduce un nou aliniat, alin. (11) cu 
următorul cuprins: 
 

 

 „(11) Din suma astfel determinată se deduce 
costul de achiziție al aparatelor de marcat 
electronice fiscale definite la art.3 alin.(2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, puse în funcțiune în anul respectiv.” 

„(11) Din suma astfel determinată se deduce 
costul de achiziție al aparatelor de marcat 
electronice fiscale astfel cum sunt definite la 
art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, puse în 
funcțiune în anul respectiv.” 
 
Autor: Claudiu Năsui, USR 

Conform recomandării Consiliul Legislativ pct. 
8 al avizului, din rațiuni de tehnică legislativă. 
 

8. Art.II.- (1) Prin excepție de la prevederile 
art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
contribuabilii care datorează impozit pe profit, la 
data determinării impozitului pe profit pentru 
anul 2019, scad din impozitul pe profit și costul 
de achiziție al aparatelor de marcat electronice 
fiscale definite la art.3 alin.(2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.28/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
achiziționate și puse în funcțiune în anul 2018, 
precum și cele puse în funcțiune în anul 2019 
înaintea intrării în vigoare a prezentei legi. 

Art. II – (1) Prin derogare de la prevederile art. 
25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, 
precum și cu cele aduse prin prezenta lege, 
contribuabilii care datorează impozit pe profit, la 
data determinării impozitului pe profit pentru 
anul 2020, scad din impozitul pe profit și costul 
de achiziție al  aparatelor de marcat electronice 
fiscale astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
28/1999 privind obligația operatorilor 
economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările și completările ulterioare,

Conform recomandării Consiliul Legislativ pct. 
8 și 13 ale avizului, din rațiuni de tehnică 
legislativă. 
 
De asemenea, anii de referință aplicabili se 
modifică în mod corespunzător, având în vederea 
trecerea în anul 2020.  
 
În plus, pentru scăderea costului de achiziție în 
anii menționați se adaugă condiția ca 
contribuabilii să fi fost plătitori de impozit pe 
profit la data achiziționării aparatelor, indiferent 
de sistemul de declarare și plată. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor propuse 

achiziționate și puse în funcțiune în anul 2018, 
în anul 2019, precum și cele puse în funcțiune în 
anul 2020 înaintea intrării în vigoare a prezentei 
legi, cu condiția ca la data achiziției 
respectivelor aparate de marcat electronice 
fiscale contribuabilii să fi fost plătitori de 
impozit pe profit, indiferent de sistemul de 
declarare și plată prevăzut de art. 41 din 
Legea nr. 227/2015, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Autor: Claudiu Năsui, USR 

 
 (2) Costul de achiziție al aparatelor de marcat 

electronice fiscale achiziționate și puse în 
funcțiune în anul 2018, precum și cele puse în 
funcțiune în anul 2019 înaintea intrării în vigoare 
a prezentei legi vor reprezenta sume asimilate 
cheltuielilor nedeductibile la calculul impozitului 
pe profit, dar se scad din impozitul pe profit al 
anului 2019. Sumele care nu sunt scăzute din 
impozitul pe profit, potrivit prevederilor 
prezentului alineat, se reportează în următorii 7 
ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va 
efectua în aceleași condiții, la fiecare termen de 
plată a impozitului pe profit. 
 

(2) Costul de achiziție al aparatelor de marcat 
electronice fiscale achiziționate și puse în 
funcțiune în anul 2018, în anul 2019, precum și 
cele puse în funcțiune în anul 2020 înaintea 
intrării în vigoare a prezentei legi, vor reprezenta 
sume asimilate cheltuielilor nedeductibile la 
calculul impozitului pe profit, dar se scad din 
impozitul pe profit al anului 2020. Sumele care 
nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit 
prevederilor prezentului alineat, se reportează în 
următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor 
sume se va efectua în aceleași condiții, la fiecare 
termen de plată a impozitului pe profit. 
 
Autor: Claudiu Năsui, USR 

Anii de referință aplicabili se modifică în mod 
corespunzător, având în vederea trecerea în anul 
2020. 
 
 

 (3) Prin excepție de la prevederile art.56 din 
Legea nr.227/2015, cu modificările și 

(3) Prin derogare de la prevederile art. 56 din 
Legea 227/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu cele aduse prin 

Conform recomandării Consiliul Legislativ pct. 
8 și 13 ale avizului, din rațiuni de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor propuse 

completările ulterioare, contribuabilii care 
datorează impozit pe venitul 
microîntreprinderilor, la data determinării 
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 
pentru trimestrul 4 al anului 2019, scad din 
impozitul pe venitul microîntreprinderilor și 
costul de achiziție al aparatelor de marcat 
electronice fiscale definite la art.3 alin.(2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare achiziționate și puse în funcțiune în 
anul 2018, precum și cele puse în funcțiune în 
anul 2019 înaintea intrării în vigoare a prezentei 
legi. 

prezenta lege, contribuabilii care datorează 
impozit pe veniturile microîntreprinderilor, la 
data determinării impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor pentru trimestrul 4 al 
anului 2020, scad din impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor și costul de achiziție al  
aparatelor de marcat electronice fiscale astfel 
cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, achiziționate și puse în funcțiune în 
anul 2018, în anul 2019, precum și cele puse în 
funcțiune în anul 2020 înaintea intrării în vigoare 
a prezentei legi, cu condiția ca la data 
achiziției respectivelor aparate de marcat 
electronice fiscale contribuabilii să fi fost 
plătitori de impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor.  
 
Autor: Claudiu Năsui, USR 
 

 
De asemenea, anii de referință aplicabili se 
modifică în mod corespunzător, având în vederea 
trecerea în anul 2020. 
În plus, pentru scăderea costului de achiziție în 
anii menționați se adaugă condiția ca 
contribuabilii să fi fost plătitori de impozit pe 
venitul microîntreprinderilor la data 
achiziționării aparatelor. 
 

 (4) Costul de achiziție al aparatelor de marcat 
electronice fiscale achiziționate și puse în 
funcțiune în anul 2018, precum și cele puse în 
funcțiune în anul 2019 înaintea intrării în vigoare 
a prezentei legi se vor adăuga la baza impozabilă 
definită la art.53 din Legea nr.227/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, dar se 
scad din impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor determinat în trimestrul 
respectiv. Sumele care nu sunt scăzute din 

(4) Costul de achiziție al aparatelor de marcat 
electronice fiscale achiziționate și puse în 
funcțiune în anul 2018, în anul 2019, precum și 
cele puse în funcțiune în anul 2020 înaintea 
intrării în vigoare a prezentei legi, se vor adăuga 
la baza impozabilă pentru trimestrul 4 al 
anului 2020 definită la art. 53 din Legea nr. 
227/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, dar se scad din impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor determinat în trimestrul 
respectiv. Sumele care nu sunt scăzute din 

Anii de referință aplicabili se modifică în mod 
corespunzător, având în vederea trecerea în anul 
2020. 
 
De asemenea, s-a corectat o referință eronată la 
„prezenta literă” în loc de „alineat”. 
 
În plus, pentru rigoare și claritate se înlocuiește 
sintagma „următorii 7 ani” cu sintagma 
„următoarele 28 de trimestre”. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor propuse 

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, 
potrivit prevederilor prezentei litere, se 
reportează în următorii 7 ani consecutivi. 
Recuperarea acestor sume se va efectua la 
fiecare termen de plată a impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor. 

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, 
potrivit prevederilor prezentului alineat, se 
reportează în următoarele 28 de trimestre 
consecutive. Recuperarea acestor sume se va 
efectua la fiecare termen de plată a impozitului 
pe veniturile microîntreprinderilor. 
 
Autor: Claudiu Năsui, USR 
 

 (5) Prin excepție de la prevederile art.118 
alin.(2) și art.123 alin.(1) din Legea nr.227/2015, 
cu modificările și completările ulterioare, 
contribuabilii care datorează impozit pe venit, la 
data determinării impozitului pe venit aferent 
anului 2019, adaugă la venitul net anual 
impozabil determinat la art.118 alin.(2) lit.b) 
costul de achiziție al aparatelor de marcat 
electronice fiscale definite la art.3 alin.(2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, achiziționate și puse în funcțiune în 
anul 2018. 

(5) Prin derogare de la prevederile art. 118 alin 
(2) și art. 123 alin. (1) din Legea 227/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, precum 
și cu cele aduse prin prezenta lege, 
contribuabilii care datorează impozit pe venit, la 
data determinării impozitului pe venit aferent 
anului 2020, adaugă la venitul net anual 
impozabil determinat la art. 118 alin. (2) lit. b) 
costul de achiziție al aparatelor de marcat 
electronice fiscale astfel cum sunt definite la 
art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
achiziționate și puse în funcțiune în anul 2018 
precum și în anul 2019. 
 
Autor: Claudiu Năsui, USR 
 

Conform recomandării Consiliul Legislativ pct. 
8 și 13 ale avizului, din rațiuni de tehnică 
legislativă. 
 
De asemenea, anii de referință aplicabili se 
modifică în mod corespunzător, având în vederea 
trecerea în anul 2020. 
 

 (6) Costul de achiziție al aparatelor de marcat 
electronice fiscale achiziționate și puse în 
funcțiune în anul 2018 se scad din impozitul pe 
venit calculat potrivit art.123 alin.(1) din Legea 
nr.227/2015, cu modificările și completările 

(6) Costul de achiziție al aparatelor de marcat 
electronice fiscale achiziționate și puse în 
funcțiune în anul 2018 și în anul 2019, se scad 
din impozitul pe venit calculat potrivit art. 123 
alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările 

Anii de referință aplicabili se modifică în mod 
corespunzător, având în vederea trecerea în anul 
2020. 
 
De asemenea, s-a corectat o referință eronată la 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor propuse 

ulterioare. Sumele care nu sunt scăzute din 
impozitul pe venit, potrivit prevederilor 
prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani 
consecutivi. Recuperarea acestor sume se va 
efectua la fiecare termen de plată a impozitul pe 
venit. 

și completările ulterioare. Sumele care nu sunt 
scăzute din impozitul pe venit, potrivit 
prevederilor prezentului alineat, se reportează 
în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea 
acestor sume se va efectua la fiecare termen de 
plată a impozitul pe venit. 
 
Autor: Claudiu Năsui, USR 
 

„prezenta literă” în loc de „alineat”. 
 

9.  (7) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod 
corespunzător și de către contribuabilii care 
intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind 
impozitul specific unor activități, pentru 
impozitul pe profit aferent anului 2020, 
determinat pentru activitățile desfășurate, 
altele decât cele corespunzătoare codurilor 
CAEN prevăzute de lege. 
 
Autor: Claudiu Năsui, USR 
 

Forma inițială a proiectului de lege a omis 
includerea contribuabililor care intră sub 
incidența impozitului specific unor activități, 
reglementat de Legea nr. 170/2016. Totuși, și 
acești contribuabili ar trebui să beneficieze de 
același drept prevăzut pentru celelalte categorii, 
astfel că se propune introducerea unui alineat 
nou în acest sens. 
 

10.  Art. III – La articolul 6 al Legii nr. 170/2016 
privind impozitul specific unor activități, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 2016, cu 
modificările și completările ulterioare, după 
alineatul (7) se introduc două noi alineate, 
alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins: 

„(8) Contribuabilii obligați la plata 
impozitului specific care achiziționează 
aparate de marcat electronice fiscale, astfel 
cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

Forma inițială a proiectului de lege a omis 
includerea contribuabililor care intră sub 
incidența impozitului specific unor activități, 
reglementat de Legea nr. 170/2016. Totuși, și 
acești contribuabili ar trebui să beneficieze de 
același drept prevăzut pentru celelalte categorii, 
astfel că se propune introducerea unui alineat 
nou în acest sens. 
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 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor propuse 

28/1999, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, scad costul de 
achiziție aferente lor din impozitul specific în 
anul în care au fost puse în funcțiune, în 
limita impozitului specific datorat pentru 
anul respectiv. 
 
(9) Sumele care nu sunt scăzute potrivit 
prevederilor alin. (8) din impozitul specific se 
reportează în anul următor, pe o perioadă de 
7 ani consecutivi.” 
 
Autor: Claudiu Năsui, USR 
 

11. Art.III.- Prevederile art.I se aplică începând cu 
luna următoare intrării în vigoare a prezentei 
legi. 

Art.IV. - Nemodificat  

12.  Corecturile de tehnică legislativă le va face 
departamentul legislativ. 
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