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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de 
urgență, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, care este 
sesizată în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, transmis cu adresa nr. P.L.x. 542 din 7 
decembrie 2017, înregistrat sub nr.4c-3/594 din 7 decembrie 2017. 
  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.5128/31.10.2017, 
avizează nefavorabil proiectul de ordonanță de urgență. 
  Consiliul Fiscal, prin avizul nr.156/03.11.2017, avizează negativ 
proiectul de ordonanță de urgență. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.943/3.11.2017, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în ședința din 4 decembrie 2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015, având în vedere necesitatea elaborării Legii 
bugetului de stat şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, 
introducerea unor măsuri de consolidare a încasărilor din domeniul impozitului 
pe veniturile microintreprinderilor, prevenirea riscurilor de evaziune fiscală, 
precum şi transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 
2016/1164/UE de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a 
obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne 
(ATAD). Principalele intervenţii legislative vizează: limitarea deductibilităţii 
cheltuielilor cu dobânzile şi a altor costuri echivalente dobânzilor din punct de 
vedere economic, împiedicarea evitării taxelor interne de către societăţile 
rezidente prin devierea veniturilor către filiale situate în state cu nivel redus de 
impozitare, reducerea numărului de contribuţii sociale de la şase la trei, dintre 
care două sunt trecute în sarcina angajatului şi una în sarcina angajatorului, 
stabilirea nivelului contribuţiilor datorate de angajat, respectiv 25% contribuţia 
de asigurări sociale (CAS) şi 10% contribuţia pentru asigurări sociale de 
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sănătate (CASS), precum şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de 
angajator: 4% contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de 
muncă, 8% contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii speciale şi alte 
condiţii de muncă şi 2,25% contribuţia asiguratorie pentru muncă (CAM), 
contribuţia asiguratorie pentru muncă (CAM), încasată la bugetul de stat se 
distribuie, lunar, la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (15%), 
la Bugetul asigurărilor pentru şomaj (20%), la Sistemul de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale (5%). La bugetul Fondului unic de 
asigurări sociale de sănătate (40%), diferenţa de 20% se face venit la bugetul de 
stat într-un cont distinct, reducerea cotei standard de impozitare de la 16% la 
10% aplicabilă asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse de venit, 
respectiv activităţi independente, salarii şi asimilate salariilor, cedarea folosinţei 
bunurilor, investiţii, pensii, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, premii şi 
alte surse, creşterea cuantumului deducerilor personale acordate în sumă fixă, în 
funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere, concomitent cu creşterea 
nivelului salarial până la care se acordă aceste deduceri, respectiv până la 3600 
lei, în loc de 3000 lei, cât este în prezent, majorarea limitei de încadrare în 
sistemul de impunere al microintreprinderilor de la 500.000 euro la 1.000.000 
euro, concomitent cu eliminarea posibilităţii de a opta între acest sistem şi 
impozitarea profitului pentru firmele cu un capital social mai mare de 45.000 lei. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 06 
februarie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 


