
Parlamentul României 

 
     

 







 

 

 

BIROULUI  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos prin modificarea şi completarea Legii 
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Parlamentul României 

 
     





 

 

 

 

RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru încurajarea unui stil de viaţă activ şi 

sănătos prin 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, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe fond, cu propunerea 

legislativă pentru încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos prin modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă 

în ședința din data de 6 septembrie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisiei pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și Comisiei pentru sănătate şi familie, avizul negativ al Comisiei pentru 

tineret și sport, precum și punctul de vedere al Guvernului. 

Prin prezenta propunere legislativă se reglementează regimul fiscal 

aplicabil contravalorii abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive, in 

vederea practicarii sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau 

terapeutic, în limita echivalentului in lei a sumei de 400 euro anual.  

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din ziua de 6 

decembrie 2022.  

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

Bucureşti, 09.12.2022  

Nr. 4c-2/ 910 

 

PLx. 476/2022 
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La ședința Comisiei deputații şi-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență.  

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, 

domnul Ardeleanu Iulian – director general în cadrul Ministerului Finanțelor. 

În urma dezbaterii inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

au hotărât cu unanimitatea voturilor exprimate, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, un raport de adoptare a propunerii legislative pentru încurajarea unui 

stil de viaţă activ şi sănătos prin modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu amendamentele admise prezentate în Anexă. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Pelea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:  

 

Nr. 

crt. 

Legea privind Codul fiscal nr.227/2015 

în vigoare 
Text inițiativă legislativă 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

1.   Titlul legii: 

 

LEGE 

pentru încurajarea unui stil de viaţă 

activ şi sănătos prin modificarea şi 

completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal 

Titlul legii: 

 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 

227/2015 privind Codul fiscal 

Tehnică 

legislativă 

2.   Art. I. - Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 688 din 10 

septembrie 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

Art. I. - Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 688 din 10 

septembrie 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

Tehnică 

legislativă 

3.  Art. 68: Reguli generale de stabilire a 

venitului net anual din activităţi 

independente, determinat în sistem real, 

pe baza datelor din contabilitate 

 

(5)Următoarele cheltuieli sunt deductibile 

limitat: 

................................................................. 

 

1. La articolul 68 alineatul (5), 

după litera q) se introduce o nouă literă, 

litera r), cu următorul cuprins: 

 

 

 

r)contravaloarea abonamentelor pentru 

utilizarea facilităţilor sportive în vederea 

practicării sportului şi educaţiei fizice cu 

scop de întreţinere, profilactic sau 

terapeutic, plătite în scopul personal al 

contribuabilului, indiferent dacă 

activitatea se desfăşoară individual sau 

1. La articolul 68 alineatul (5), după 

litera q) se introduce o nouă literă, 

litera r), cu următorul cuprins: 

 

 

 

r) contravaloarea abonamentelor pentru 

utilizarea facilităților sportive în vederea 

practicării sportului și educației fizice cu 

scop de întreținere, profilactic sau 

terapeutic oferite de furnizori  ale căror 

activități sunt încadrate la codurile CAEN 

9311, 9312 sau 9313, plătite în scopul 

Reformulare 

pentru clarificarea 

sferei de aplicare 
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Nr. 

crt. 

Legea privind Codul fiscal nr.227/2015 

în vigoare 
Text inițiativă legislativă 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

într-o formă de asociere, în limita 

echivalentului în lei a 400 euro anual 

pentru fiecare persoană; 

personal al contribuabilului, indiferent 

dacă activitatea se desfășoară individual 

sau într-o formă de asociere, precum și 

contravaloarea abonamentelor, oferite de 

același furnizor care acționează în nume 

propriu sau în calitate de intermediar, ce 

includ atât servicii medicale, cât și dreptul 

de a utiliza facilitățile sportive, în vederea 

practicării sportului și educației fizice cu 

scop de întreținere, profilactic sau 

terapeutic, plătite în scopul personal al 

contribuabilului, indiferent dacă 

activitatea se desfășoară individual sau 

într-o formă de asociere, în limita 

echivalentului în lei a 400 euro anual 

pentru fiecare persoană.; 

 

Autor: dep Năsui Claudiu-Iulius-Gavril, 

grup USR și Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci 

4.  CAPITOLUL III: Venituri din salarii şi 

asimilate salariilor 

 

Art. 76: Definirea veniturilor din salarii 

şi asimilate salariilor 

 

(4)Următoarele venituri nu sunt 

impozabile, în înţelesul impozitului pe 

venit: 

................................................................. 

2. La articolul 76 alineatul (4), 

după litera y) se introduce o nouă literă, 

litera z), cu următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

z) contravaloarea abonamentelor pentru 

2. La articolul 76 alineatul (41), după litera 

g) se introduce o nouă literă, litera h), cu 

următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

h) contravaloarea abonamentelor pentru 

Reformulare 

pentru clarificarea 

sferei de aplicare 
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Nr. 

crt. 

Legea privind Codul fiscal nr.227/2015 

în vigoare 
Text inițiativă legislativă 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

utilizarea facilităţilor sportive în vederea 

practicării sportului şi educaţiei fizice cu 

scop de întreţinere, profilactic sau 

terapeutic, suportate de angajator pentru 

angajaţii proprii, astfel încât la nivelul 

anului să nu se depăşească echivalentul în 

lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare 

persoană; 

utilizarea facilităților sportive în vederea 

practicării sportului și educației fizice cu 

scop de întreținere, profilactic sau 

terapeutic oferite de furnizori  ale căror 

activități sunt încadrate la codurile CAEN 

9311, 9312 sau 9313, precum și 

contravaloarea abonamentelor, oferite de 

același furnizor care acționează în nume 

propriu sau în calitate de intermediar, ce 

includ atât servicii medicale, cât și dreptul 

de a utiliza facilitățile sportive,  în 

vederea practicării sportului și educației 

fizice cu scop de întreținere, profilactic 

sau terapeutic, suportate de angajator 

pentru angajații proprii,  în limita 

echivalentului în lei a 400 euro anual 

pentru fiecare persoană; 
 

Autor: dep Năsui Claudiu-Iulius-Gavril, 

grup USR și Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci 

5.  Art. 78: Determinarea impozitului pe 

veniturile din salarii şi asimilate 

salariilor 

 

(2)Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) 

se determină astfel: 

 

................................................... 

3. La articolul 78 alineatul (2), 

după punctul (iv) se introduce un nou 

punct, punctul (v), cu următorul 

cuprins: 

 

 

 

(v)contravaloarea abonamentelor pentru 

utilizarea facilităţilor sportive în vederea 

practicării sportului şi educaţiei fizice cu 

scop de întreţinere, profilactic sau 

3. La articolul 78 alineatul (2), litera a) 

după punctul (iv) se introduce un nou 

punct, punctul (v), cu următorul 

cuprins: 

 

 

 

(v) contravaloarea abonamentelor pentru 

utilizarea facilităților sportive în vederea 

practicării sportului și educației fizice cu 

scop de întreținere, profilactic sau 

Reformulare 

pentru clarificarea 

sferei de aplicare 
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Nr. 

crt. 

Legea privind Codul fiscal nr.227/2015 

în vigoare 
Text inițiativă legislativă 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

terapeutic, suportate de angajaţi, astfel 

încât la nivelul anului să nu se depăşească 

echivalentul în lei al sumei de 400 euro. 

Abonamentul vizează servicii  

privind utilizarea facilităţilor sportive 

furnizate angajatului şi/sau oricărei 

persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum 

este definită la art. 77 alin. (3); 

terapeutic oferite de furnizori  ale căror 

activități sunt încadrate la codurile CAEN 

9311, 9312 sau 9313, precum și 

contravaloarea abonamentelor, oferite de 

același furnizor care acționează în nume 

propriu sau în calitate de intermediar, ce 

includ atât servicii medicale, cât și 

dreptul de a utiliza facilitățile sportive,  în 

vederea practicării sportului și educației 

fizice cu scop de întreținere, profilactic 

sau terapeutic, suportate de angajați,  în 

limita echivalentului în lei a 400 euro 

anual; 

Abonamentul vizează servicii furnizate 

angajatului și/sau oricărei persoane aflate 

în întreținerea sa, așa cum este definită la 

art. 77 alin. (3), în limita aceluiași plafon, 

indiferent de numărul de persoane. 

 

Autor: dep Năsui Claudiu-Iulius-

Gavril, grup USR și Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci 

6.  Art. 142: Venituri din salarii şi venituri 

asimilate salariilor care nu se cuprind 

în baza lunară de calcul al 

contribuţiilor de asigurări sociale 

 

Nu se cuprind în baza lunară de calcul al 

contribuţiilor de asigurări sociale 

următoarele: 

.................................................. 

s)următoarele avantaje primite în legătură 

4. La articolul 142 litera s), după 

punctul 7 se introduce un nou punct, 

punctul 8, cu următorul cuprins: 
 

 

 

 

 

 

 

4. La articolul 142 litera aa1), după 

punctul 7 se introduce un nou punct, 

punctul 8, cu următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

Reformulare 

pentru 

clarificarea 

sferei de aplicare 
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Nr. 

crt. 

Legea privind Codul fiscal nr.227/2015 

în vigoare 
Text inițiativă legislativă 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

cu o activitate dependentă: 

................................................... 

 

7.avantajele sub forma utilizării în scop 

personal a vehiculelor prevăzute la art. 25 

alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate 

exclusiv în scopul activităţii economice, 

aflate în proprietatea sau folosinţa 

persoanelor juridice care aplică regimul de 

impozitare al microîntreprinderilor sau 

impozitul specific unor activităţi. 

 

 

 

8. contribuţiile la un fond de pensii 

facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi 

cele reprezentând contribuţii la scheme de 

pensii facultative, calificate astfel în 

conformitate cu legislaţia privind pensiile 

facultative de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, administrate de 

către entităţi autorizate stabilite în state 

membre ale Uniunii Europene sau 

aparţinând Spaţiului Economic European, 

precum şi primele de asigurare voluntară 

de sănătate şi serviciile medicale furnizate 

sub formă de abonament, precum şi 

contravaloarea abonamentelor pentru 

utilizarea facilităţilor sportive în vederea 

practicării sportului şi educaţiei fizice cu 

scop de întreţinere, profilactic sau 

terapeutic, suportate de angajator pentru 

angajaţii proprii, astfel încât la nivelul 

anului să nu se depăşească limitele 

prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ş), t) şi z) 

pentru veniturile neimpozabile, precum şi 

primele aferente asigurărilor de risc 

profesional; 

 

 

 

8. contravaloarea abonamentelor pentru 

utilizarea facilităților sportive în vederea 

practicării sportului și educației fizice cu 

scop de întreținere, profilactic sau 

terapeutic oferite de furnizori  ale căror 

activități sunt încadrate la codurile CAEN 

9311, 9312 sau 9313, precum și 

contravaloarea abonamentelor, oferite de 

același furnizor care acționează în nume 

propriu sau în calitate de intermediar, ce 

includ atât servicii medicale, cât și 

dreptul de a utiliza facilitățile sportive,  în 

vederea practicării sportului și educației 

fizice cu scop de întreținere, profilactic 

sau terapeutic, suportate de angajator 

pentru angajații proprii, în limita 

echivalentului în lei a 400 euro anual 

pentru fiecare persoană; 
 

Autor: dep Năsui Claudiu-Iulius-

Gavril, grup USR și Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci 

7.    5. La articolul 142 ultima teză a literei 

aa1) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Tehnică 

legislativă 
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Nr. 

crt. 

Legea privind Codul fiscal nr.227/2015 

în vigoare 
Text inițiativă legislativă 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

 

”Ordinea includerii veniturilor prevăzute 

la pct. 1 - 8 în plafonul lunar de cel mult 

33% din salariul de bază corespunzător 

locului de muncă ocupat se stabileşte de 

angajator.” 

8.    Art. II. Prin derogare de la prevederile 

art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, prevederile 

prezentei legi intră în vigoare la 3 zile 

de la data publicării prezentei legi în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, și se aplică după cum urmează: 

 

a) prevederile pct. 1 se aplică sumelor 

plătite începând cu data intrării în 

vigoare a prezentei legi; 

b) prevederile pct.2-5 se aplică 

începând cu veniturile aferente lunii 

următoare publicării în Monitorul 

Oficial a actului normativ. 

 

 


