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AVIZ
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea
articolului 64 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,
cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunități a fost
sesizată, spre avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea
articolului 64 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, trimisă cu adresa nr. Plx. 747 din
12 decembrie 2018, înregistrată în cadrul Comisiei juridice sub nr.4c‐13/1168/2018 din
13.12.2018.
Camera Deputaților este Cameră decizională.
Senatul a respins propunerea legislativă în şedința din data de 5 decembrie 2018.
Modificarea legislativă propune completarea art.64 din Legea nr.227/2015, cu un nou
alineat, care prevede stabilirea unor cote diferite de impozitare a veniturilor, după cum
urmează: pentru veniturile impozabile realizate de elevii de peste 16 ani, pe perioada
contractului de muncă part‐time, cota de impozitare este de 0%, iar pentru veniturile impozabile
realizate de absolvenții învățământului profesional ‐ dual, încadrați pe piața muncii, în baza unui
contract individual de muncă cu operatorul economic partener al unității de învățământ
absolvite, cota de impozitare este de 5%.
În şedința din data de 19 martie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaților, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunități au examinat actul normativ
supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului
Legislativ, cu observații şi propuneri, transmis cu nr. 970 din data de 11.10.2018.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât să acorde
aviz negativ propunerii legislative, pentru încălcarea art. 138 alin. (5) din Constituția României.
Potrivit dispozițiilor art. 73 din Constituția României, republicată, prin obiectul său de
reglementare, propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare.
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