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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimisă cu adresa 

nr. Plx.683/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

   Iuliu NOSA 
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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 și 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 Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 31 octombrie 2018. 

La dezbaterea propunerii legislative s-a avut în vedere avizul negativ al 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, avizul negativ al 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere negativ  al 

Guvernului. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

deducerea din venitul net anual impozabil a contribuției de asigurări sociale de 

sănătate pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente şi din 

drepturi de proprietate intelectuală. 

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 data de 04 

decembrie 2018. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 25 deputați, 

din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 



În urma examinării propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a opiniilor exprimate deputații 

prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate  de voturi, respingerea acesteia deoarece 

contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează  la bază de calcul fixă (12 

salarii minime brute pe țară într-un an fiscal), indiferent de numărul de activități 

desfășurate sau al surselor de venit, precum și de nivelul maxim al veniturilor 

realizat, şi, ținând cont de faptul că plafonul anual minium în funcție de care se 

instituie obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește 

prin cumulul veniturilor din categoriile şi sursele de venituri menționate mai sus, 

contribuția nu poate fi dedusă la determinarea venitului net anual impozabil din 

activități independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, nefiind aferentă 

acelui venit. 

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

categoria legilor ordinare. 
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Iuliu NOSA 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
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