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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
              Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 
AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare  

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările 
şi completările ulterioare, transmisă cu adresa nr. Pl x 445 din 03 septembrie 2018 şi 
înregistrată cu nr. 4c- 12/166 din 03 septembrie 2018. 

Conform dispoziţiilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 5 iulie 2018  

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 12 septembrie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările 
ulterioare precum şi Avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, 
transmis cu nr. 442 din 9 mai 2018. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
scutirii de la plata impozitului pentru clădirile utilizate pentru funcţionarea anticariatelor, 
precum şi a terenurilor aferente funcţionării acestora, în scopul încurajării vânzării de carte 
la un preţ redus, comparativ cu cel din librării. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă a hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, avizarea 
favorabilă a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

 
     

PREŞEDINTE, 
 

Gigel – Sorinel ŞTIRBU 
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