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RAPORT
asupra

proiectului de lege privind aprobarea Ordonan^ei Guvernului nr.8/2021 
pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

L324/2021

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia 
pentru buget, finance, activitate bancara $1 pia^a de capital, prin adresa L324/202i, a fost 
sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii 
raportului asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanpei Guvernului 
nr.8/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
ini^iat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanpei Guvernului 
nr.8/2021, prin care au fost adoptate o serie de modificari ale Codului fiscal in ceea ce 
priveste impozitul pe profit, impozitul pe venit, contribupiile sociale obligatorii, impozitul pe 
veniturile nerezidenpilor, taxa pe valoarea adaugata §i impozitele si taxele locale. Prin 
modificarile propose, legislapia nationala este aliniata cu normele Directivei 2011/96/UE, 
ale Directivei (UE] 2016/1164 si ale Directivei (UE) 2021/1159, in contextul indeplinirii 
obligapiilor ce revin Romaniei, ce rezida din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanpa.
Consiliul Economic si Social a avizat favorabil.
Comisia economica, industrii $i servicii, Comisia juridica, de numiri, disciplina, 

imunitapi $i validari, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru comunicapii $i 
tehnologia informapiei si Comisia pentru politica externa au transmis avize favorabile.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte ^i minoritapi a avizat 
negativ proiectul de lege.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Lucian Heiu§, 
secretar de stat la Ministerul Finanpelor si Nicolae Popa, director general din partea Uniunii 
Napionale a Notarilor Publici din Romania. Din partea inipiatorilor amendamentelor, au
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participat doamna Laura-Iuliana Scantei - senator PNL §i domnul Silviu Vexler-deputat 
FCER.

In sedinta din data de 05.10.2021, membrii comisiei au analizat proiectul de lege, 
amendamentele depuse si avizele primite §i au hotarat, cu majoritate de voturi (9 voturi 
..pentru” $i o „abtinere’'], sa adopte un raport de admitere, cu amendamente admise si 
un amendament respins. Amendamentele admise se regasesc m Anexa nr.l, iar 
amendamentul respins Oste cuprins m Anexa nr.2 la prezentul raport.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ^i pia^a de capital supune spre 
, dezbatere §i adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere, amendamentele admise, 
amendamentul respins si proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare urmeaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constitutia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art. 75 alin.(13 din Constitutia Romaniei, republicata 5i ale art. 
92 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator lonel-Ddnut CRISTESCUSenator Claudiu-Marinel MURESAN

/
/

■ //
/

Redactat: Cons. Bogdan Grozea / Avlzat: Coord. M. Spiridon
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Anexa nr. 1 laraportul nr. XXII/482/ 05.10.2021

AMENDAMENTE ADMISE

la proiectul de lege privind aprobarea Ordonan^ei Guvernului nr. 8/2021 pentru modiflcarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal 

(L324/2021)

Nr. Text
protect de lege (L324/2021)Text OG nr. 8/2021 Amendamente admise Motivarecrt.

Articol unic. Se aproba 
Ordonanta Guvernului nr. 8/2021 
pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, adoptata in temeiul art. 1 pet. 
1 poz. 4 din Legea nr. 195/2021 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonante

Articol unic.1. Se aproba 
Ordonanta Guvernului nr. 8/2021 
pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, adoptata in temeiul art. 1 pet. 
1 poz. 4 din Legea nr. 195/2021 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonante, cu urmatoarele 
modificari si completari:

1. Dupa pet. 19, se introduce un 
nou punct, pet. 19^, cu 
urmatorul cuprins:

„19i. La art. Ill, alineatele (4) 
si (5) se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins:

(4) Impozitul prevazut la alin. [1) 
si [3) se calculeaza la valoarea 
declarata de parti in actul prin care 
se transfera dreptul de proprietate

Amendamente admise de2.
Comisia pentru buget, finanpe, 
activitate bancara piapa de 
capital cu 9 voturi "pentru"si o 
abtinere 
Calcularea impozitului 
nivelul valorii stabilite prin 
studiul de piata creeaza o mai 
buna administrare a acestui tip 
de impozit de catre organul 
fiscal ducand si la eliminarea

la
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sau dezmembramintele sale.

In cazul in care valoarea declarata 
este inferioara valorii minime 
stabilite prin studiul de piata 
realizat de catre camerele 
notarilor public!, impozitul se 
calculeaza la nivelul valorii 
stabilite prin studiul de piata.

procedurilor 
instituite prin transmiterea de 
notificari in cazul tranzactiilor 
al caror valoare declarata de 
parti este sub valoarea 
studiului de piata. De asemenea 
creste si valoarea impozitelor 
din veniturile realizate din 

dreptului

birocratice

transferul
proprietate.

de

Responsabilitatea pentru 
intocmirea §i continutului 
acestor studii de piata trebuie 
sa revina evaluatorilor 
autorizati, camerele notarilor 
public! avand doar obligatia de 
a se asigura ca acestea sunt 
actualizate cel putin o data pe 
an, sens in care vor solicita 

autorizati 
intocmirea acestor studii de 
piata. Costurile privind 
intocmirea studiilor vor fi 
suportate din bugetul 
Camerelor Notarilor Public!

(5) Camerele notarilor public! 
actualizeaza cel pu^in o data pe an 
studiile de pia^a intocmite de 
experti evaluatori autorizati in 
conditiile legii, care trebuie sa 
contina informatii privind valorile 
minime consemnate pe piata 
imobiliara specifica in anul 
precedent §i le comunica 
directiilor generale regionale ale 
finantelor publice din cadrul 
A.N.A.F.

evaluatorilor

Autori:

Senator Nicolae NEAGU 
Senator Ciprian PANDEA 
Senator Laura-Iuliana SCAnTEI
Grup parlamentar PNL
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Amendamente admise de 
Comisia pentru buget, finanpe, 
activitate bancara piapa de 
capital cu 9 voturi "pentru'’§i o 
abtinere

3. Art. I. •
Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, publicata m Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
688 din 10 septembrie 2015, cu 
modificarlle §i completarile 
ulterioare, se modifica §i se 
completeaza dupa cum urmeaza:

2. La articolul I, punctele 55» 57 
si 58 se abroga.

Autori: De§i explicajia 
introducerea 
modificari [cf. Expuneril de 
motive care msote§te OG nr. 
8/2021} este ..corelarea cu 
prevederile Decretului-lege 
nr.l 18/1990", in practica este 
vorba de situa^ii complet 
diferite, care au fost introduse 
corespunzator in Codul fiscal 
prin acte normative succesive 
adoptate de catre Parlamentul 
Romaniei.
Astfel, prin forma propusa in 
OG nr. 8/2021, sunt exclu§i de 
la scutirile de taxe §i impozite 
(la care au dreptul in prezent) 
copiii persoanelor persecutate 
din motive politice in perioada

pentru
acestor(•■0 Silvia Vexler-deputat FCER

55. La articolul 456 alineatul (1), 
literele p] §i s) se modifica ?! vor 
avea urmatorul cuprins:
"p) cladirea folosita ca domiciliu 
aflata in proprietatea sau 

persoanelor

Ovidiu Victor Gant-deputat FDGR

coproprietatea 
prevazute la art. 2 lit. c) -f) §i j) din 
Legea nr. 168/2020 pentru

meritelorrecunoa§terea 
personalului participant la actiuni 
militate, misiuni |i operatii pe 
teritoriul sau in afara teritoriului
statului roman §i acordarea unor 
drepturi acestuia, familiei acestuia 
5i urma§ilor celui decedat;

s) cladirea folosita ca domiciliu 
aflata in proprietatea sau 
coproprietatea 
prevazute la art. 1 §i art. 5 alin. (1) 

(3) din Decretul-lege nr. 
118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura

regimului comunist, care sunt 
beneficiari direcji
Decretului-lege nr. 118/1990 
(potrivit 
introduse prin Legea nr.
130/2020 §i Legea nr.

aipersoanelor

prevederilor
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instaurata cu incepere de la 6 
martie 1945, precum si celor 
deportate m strainatate ori 
constituite

232/2020).

Norma distincta care exista in 
Codul fiscal §i care a fost 
mentinuta inclusiv in forma 
propusa prin OG nr. 8/2021, 
priveste o situatie complet 
diferita - cea in care copiii au 
mostenit un imobil, teren sau 
autovehicul de la parintii care 

beneficiari 
Decretului-lege nr. 118/1990.

in prizonieri.
republican si a persoanelor fizice 
prevazute la art. 1 din Ordonanta 
Guvernului 105/1999, 
republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; scutirea 
ramane valabila si in cazul 
transferului proprietatii prin 
mostenire catre copiii acestora, 
indiferent unde acestia 
domiciliaza;".

nr.

fostau ai

(...) Avand in vedere cele de mai 
sus, pentru asigurarea 
stabilitatii legislative si pentru 
respectarea drepturilor de care 
beneficiaza in prezent copiii 
persoanelor persecutate din 
motive politico in perioada 
regimului comunist, este 
necesara abrogarea punctelor 
55, 57 5i 58 de la art. I al OG 
8/2021.

57. La articolul 464 alineatul (1), 
literele s) si u) se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins:
"s) terenul aferent cladirii de 
domiciliu aflat in proprietatea sau 
coproprietatea 
prevazute la art. 1 si art. 5 alin. (1) 

(3) din Decretul-lege nr. 
118/1990, republican si a 
persoanelor flzice prevazute la art. 
1 din Ordonanta Guvernului nr. 
105/1999, 
modiflcarile

persoanelor

republicata, 
si completarile 

ulterioare: scutirea ramane
valabila si in cazul transferului 
proprietatii prin mostenire catre 
copiii acestora, indiferent unde 
acestia domiciliaza;

cu
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u) terenul aferent cladirii de 
domiciliu aflat m proprietatea sau 
coproprietatea 
prevazute la art. 2 lit. c) -f) si j) din 
Legeanr. 168/2020;".

persoanelor

58. La articolul 469 alineatul (1), 
litera c) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
"c] mijioacele de transport aflate in 
proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevazute la art. 1 $1 
art 5 alin. (1) - (3) din Decretul- 
lege nr. 118/1990, republicat, si a 
persoanelor fizice prevazute la art 
1 din Ordonanta Guvernului nr. 
105/1999, republicata, 
modificarile si completarile 
ulterioare, pentru un singur mijloc 
de transport, la alegerea 
contribuabilului; scutirea ramane 
valabila si in cazul transferului 
mijlocului de transport prin 
mostenire catre copiii acestora;".

cu
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Anexa nr. 2 la raportul nr. XXlI/482/ 05.10.2021

AMENDAMENT RESPINS

laproiectul de lege privind aprobarea Ordonanfei Guvernului nr. 8/2021 pentru modiflcarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal

(L324/2021)

Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare

Amendament respins Motivare

Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare

La art. L dupa punctul 19, se 
introduce un punct nou, pet. 19', 
cu urmatorul cuprins:

„19'.La art. Ill, dupa alin. (3) se 
introduce un nou alineat, alin. 
(3'), cu urmatorul cuprins:

Amendament respins de Comisia 
pentru buget, finanpe, activitate 
bancara pi piapa de capital cu 7 
abpineri si cu 3 voturi "pentru"

Art.111

(3) Pentru transmisiunea dreptului 
de proprietate §i 
dezmembramintelor acestuia cu 
titlul de mo§tenire nu se datoreaza 
impozitul prevazut la alin. (1), daca 
succesiunea este dezbatuta §i 
finalizata in termen de 2 ani de la 
data decesului autorului succesiunii. 
In cazul nefinalizarii procedurii 
succesorale in termenul prevazut 
mai sus, mo§tenitorii datoreaza un 
impozit de 1% calculat la valoarea 
masei succesorale.

a

Intrucat modul §i conditiile de 
valorificare a bunurilor intrate, 
potrivit legii, in proprietatea 
privata a statului sunt 
reglementate prin Ordonanta 
Guvernului nr. 14/2007, este 
necesar sa existe si o procedura 
privind modul de dobandire a 
acestor bunuri de catre stat prin

(3') Pentru transferul bunurilor 
care revin statului roman in 
temeiul dispozi^iilor legii 
referitoare la succesiunile 
vacante, se elaboreaza o 
procedura aprobata prin ordin
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comun al ministrului justitiei, 
ministrului

succesiune vacanta, procedura 
care sa fie aplicabila in mod 
unitar si care sa asigure 
emiterea cu celeritate de catre 
notarul public a certificatuiui de 
vacanta succesorala.

finantelor 
ministrului dezvoltarii, lucrarilor 
publice si administra^ei, cu 
avizul Uniunii Nationale a 
Notarilor Publici din Romania.

si
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