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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 
 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
 
 

Nr.4c-9/299 Nr.4c-2/453 
 

Bucureşti, 29 iunie 2022  
 

PLx 199/2022 
 
  
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru anularea unor obligaţii fiscale, trimis Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanțe și bănci pentru 
examinare pe fond, cu adresa nr.PLx 199/2022 din 13 aprilie 2022. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Bogdan-Iulian Huţucă 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi  

protecţie socială 
 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
 
 

Nr.4c-9/299 Nr.4c-2/453 
 

Bucureşti, 29 iunie 2022 
 

PLx 199/2022 
 
  

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru anularea unor obligaţii 

fiscale 
 
 
 În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci au fost sesizate, prin adresa nr.PLx 199/2022 
din 13 aprilie 2022, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege 
pentru anularea unor obligaţii fiscale. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului legal pentru anularea unor obligaţii fiscale stabilite de 
organul fiscal, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor 
din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate 
salariilor, a veniturilor din tichetele cadou obţinute de către 
persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora, 
pentru perioadele fiscale de până la 31 decembrie 2020 
inclusiv, și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei 
legi. 
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La întocmirea prezentului raport comun, cele două 
comisii au avut în vedere:  
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.289/23.03.2022); 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social 

(nr.1733/24.03.2022); 
 opinia Consiliului fiscal (nr.7/24.03.2022); 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/287/26.04.2022); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-6/259/28.04.2022); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi (nr.4c-20/176/04.05.2022); 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului 

(nr.4890/09.05.2022). 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe 
separate.  

 
La şedinţa Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din data 

de 14 iunie 2022, au participat deputaţii conform propriei liste 
de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii 
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din 

data de 27 iunie 2022 au participat deputaţii, membri ai 
comisiei, conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 abţineri), 
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de 
primă Cameră sesizată, în şedinţa din 11 aprilie 2022. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată.  

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 
alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi 
a documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât 
să propună plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport 
comun, de adoptare a proiectului de lege în forma 
adoptată de Senat. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Bogdan-Iulian Huţucă 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

 

SECRETAR, 
Iulius Marian Firczak 

 
 
 

 

Şef birou Lidia Vlădescu 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Cristina Turcu 

Şef serviciu Giorgiana Ene 
 
 

Consilier Simina Alexandra Mocanu 
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