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         Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, trimisa  spre 
dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.345 din 19 septembrie 2016, Camera 
Deputaţilor fiind Camera decizionala.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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            Plx 345/2016 
 

RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.15 din 
Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere pe fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativa în şedinţa din data de 14 septembrie 2016. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Camera decizionala. 

 
     Propunerea legislativa a fost avizata favorabil de către Consiliul 

Legislativ si Comisia pentru egalitate de sanse pentru femei si barbati si avizata 
negativ de  catre Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare, Comisia 
juridica, de disciplina si imunitati si Comisia pentru munca si protectie sociala. 

 
     Guvernul nu sustine propunerea legislativa. 
 

          Propunerea legislativa supusa dezbaterii are ca obiect de reglementare 
instituirea unei facilităţi fiscale acordată companiilor private care angajează, în 
regim part-time, minim 3 femei cu copii între 0-7 ani, la cererea scrisă a persoanelor, 
astfel încât acestea să se poată ocupa în paralel atât de creşterea copilului, cât şi de 
viaţa profesională. Facilitatea constă în scutirea de la plata impozitului pe profit, prin 
scăderea din profitul impozabil a unui cuantum de 0,5% pentru fiecare angajat de 
acest tip, în limita a 25% din profitul impozabil al companiei respective şi a sumei 
maxime de 30.000 de euro.               
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                În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativa 
menţionata mai sus, în şedinţa din 08 martie 2017. 

               Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-
au înregistrat prezenţa la dezbateri 18 deputaţi. 

 
La dezbaterea acestei propuneri legislative au fost prezenţi, în calitate de 

invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice . 
 

     În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii 
prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative deoarece nu reglementeaza un 
mecanism fiscal neutru care sa determine efecte fiscale similare pentru toate 
companiile angajatoare, ci unul bazat pe o categorie fiscala care nu reda situatia 
reala a persoanei juridice angajatoare care poate inregistra, in activitatea economica 
desfasurata, un rezultat contabil pozitiv sau negativ. 

 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativa face 

parte din categoria legilor ordinare.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
    
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, 
 Radu Ciuperceanu 
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