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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, transmis spre 
dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.300 din 25 septembrie 2017, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.  

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

 

 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Viorel ŞTEFAN 





 

 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

Bucureşti,  18.10.2017 
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RAPORT 
asupra 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 

 
 Conform prevederilor art.75 din Constituția României și ale art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaților,  republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de către Consiliul Legislativ. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi probleme cetăţeneşti şi Comisia 
pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi avizează nefavorabil. Guvernul 
nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
 
 Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare  
modificarea Codului fiscal astfel: 
 Veniturile salariale realizate în contul orelor suplimentare, în limita a 32 de ore 
lunar, numai pentru contractele de muncă cu normă întreagă, cu excepţia 
veniturilor salariale sau asimilate salariilor pentru personalul plătit integral sau 
parţial din fonduri publice, să fie scutite de impozitul pe venit, de contribuţiile 
sociale datorate de angajator, de contribuţiile sociale de sănătate, de alte contribuţii 
precum cele privind asigurările de şomaj, accidente etc. 
 Pentru veniturile salariale realizate în contul orelor suplimentare, în limita a 32 
de ore lunar, numai pentru contractele de muncă cu normă întreagă, cu excepţia 
veniturilor salariale sau asimilate salariilor pentru personalul plătit integral sau 
parţial din fonduri publice se vor datora contribuţii de asigurări sociale datorate 
bugetului asigurărilor sociale de stat de 10,5% pentru contribuţia individuală. 

 Bucureşti,  18.10.2017    
Nr. 4c-2/878 
PLx. 300/2017 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 



 
  În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 17 octombrie 2017. 

 
La lucrările Comisiei și -au înregistrat prezența un număr de 24 deputați din 

totalul de 25 membri. 
 
La dezbaterea proiectului de Lege 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 majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, deoarece prin modificarea Codului fiscal, 
respectiv neimpozitarea veniturilor salariale realizate în contul orelor suplimentare, 
numai pentru persoanele care sunt angajate pe bază de contracte de muncă cu normă 
întreagă, cu excepţia personalului plătit integral sau parţial din fonduri publice, se 
încalcă principiul nediscriminării sau al egalităţii de tratament în faţa legii. Sursa din 
care sunt plătite drepturile salariale, respectiv fonduri publice sau private, nu justifică 
instituirea unui tratament fiscal diferit. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  
 

 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN 

 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 

 
                                                                                                                                 

                       
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consultant parlamentar 
Dicu Ana Cristina 
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