
Parlamentul României 

 
     

 







 

 

 

BIROULUI  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal,  trimis pentru 

dezbatere pe fond, cu adresa nr.PLx.541/2022, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ













 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

Bucureşti, 21.02.2023  

Nr. 4c-2/ 145 

 

PLx. 541/2022 

alexandra.pelea
New Stamp



2 

 

Parlamentul României 

 
     





 

 

 

 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 

privind Codul fiscal 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe 

fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 

privind Codul fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în ședința din data de 21 septembrie 2022. 

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

art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Consiliului Concurenței, 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisiei 

juridică, de disciplină şi imunităţi, precum și punctul de vedere al Guvernului. 

Prin prezentul proiect de Lege se dorește încurajarea desfăşurării în 

România a activităţilor specifice desfăşurate de nomazii digitali, prin stabilirea 

regimului fiscal aplicabil, respectiv scutirea de la plata impozitului pe venit, a 

contribuţiilor de asigurări sociale, precum și  a contribuţiilor de asigurări sociale de 

sănătate. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în 

şedinţa din ziua de 20 februarie 2023.  

La ședința Comisiei deputații şi-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență.  
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La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitați, 

domnul Marius Andrieș – secretar de stat și doamna Daniela Tanase – director 

general adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor. 

În urma dezbaterii proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații au 

hotărât cu majoritatea voturilor exprimate, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii 227/2015 privind Codul fiscal, în forma adoptată de Senat. 

În timpul dezbaterilor, domnul deputat Vîlceanu Dan a prezentat un set de 

amendamente, care supuse votului au fost respinse și se regăsesc în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Pelea 



Anexă 

AMENDAMENT RESPINS 

 

Nr. 

   

Crt. 

Legea privind Codul fiscal nr.227/2015, 

in vigoare 

Text propus de comisie 

(autorul amendament) 
Motivare 

1.  Art.146 

 

(56)Contribuţia de asigurări sociale 

datorată de către persoanele fizice care 

obţin venituri din salarii sau asimilate 

salariilor, în baza unui contract individual 

de muncă cu normă întreagă sau cu timp 

parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate 

fi mai mică decât nivelul contribuţiei de 

asigurări sociale calculate prin aplicarea 

cotei prevăzute la art. 138 lit. a), art. 1381 

alin. (1) şi (2), art. 1382 alin. (1) sau art. 

1383 alin. (1), după caz, asupra salariului 

de bază minim brut pe ţară în vigoare în 

luna pentru care se datorează contribuţia 

de asigurări sociale, corespunzător 

numărului zilelor lucrătoare din lună în 

care contractul a fost activ. 

 

*) Prin derogare de la prevederile art. 146 

alin. (56) şi ale art. 168 alin. (61) din Legea 

nr. 227/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru veniturile 

aferente anului 2023, nivelul salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată 

în vigoare în luna pentru care se aplică 

prevederile art. 146 alin. (56)-(59) şi ale 

1.La articolul 146, alineatele (56)-(59) se abrogă. 

 

Autor: dep Vîlceanu Dan, grup PNL 

 

2.La articolul 146, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

(8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele 

prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea conform prevederilor 

alin. (5) şi (7), după caz. Contribuţia se plăteşte până la data de 25 a lunii 

următoare celei pentru care se plătesc veniturile. 

 

Autor: dep Vîlceanu Dan, grup PNL 

 

3.La articolul 168, alineatul (61) se se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

(61)Prevederile art. 154 alin. (1) lit. r) şi s) se aplică în mod corespunzător. 

 

Autor: dep Vîlceanu Dan, grup PNL 
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art. 168 alin. (61) din Legea nr. 227/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

se diminuează cu suma de 200 lei lunar. 

(57)Prevederile alin. (56) nu se aplică în 

cazul persoanelor fizice aflate în una 

dintre următoarele situaţii: 

a)sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 

26 de ani, aflaţi într-o formă de 

şcolarizare; 

b)sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de 

până la 18 ani; 

c)sunt persoane cu dizabilităţi sau alte 

categorii de persoane cărora prin lege li se 

recunoaşte posibilitatea de a lucra mai 

puţin de 8 ore pe zi; 

d)au calitatea de pensionari pentru limită 

de vârstă în sistemul public de pensii, cu 

excepţia pensionarilor pentru limită de 

vârstă care beneficiază de pensii de 

serviciu în baza unor legi/statute speciale, 

precum şi a celor care cumulează pensia 

pentru limită de vârstă din sistemul public 

de pensii cu pensia stabilită în unul dintre 

sistemele de pensii neintegrate sistemului 

public de pensii; 

e)realizează în cursul aceleiaşi luni 

venituri din salarii sau asimilate salariilor 

în baza a două sau mai multe contracte 

individuale de muncă, iar baza lunară de 

calcul cumulată aferentă acestora este cel 

puţin egală cu salariul de bază minim brut 

pe ţară. 

(58)În aplicarea prevederilor alin. (57), 

angajatorul solicită documente 
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justificative persoanelor fizice aflate în 

situaţiile prevăzute la alin. (57) lit. a), c) şi 

d), iar în cazul situaţiei prevăzute la alin. 

(57) lit. e), procedura de aplicare se 

stabileşte prin ordin al ministrului 

finanţelor. 

(59)În cazul în care contribuţia de asigurări 

sociale calculată potrivit alin. (5) este mai 

mică decât contribuţia de asigurări sociale 

stabilită potrivit alin. (56), diferenţa se 

suportă de către angajator/plătitorul de 

venit în numele angajatului/beneficiarului 

de venit. 

 

Art.146 

 

(8)Calculul contribuţiei de asigurări 

sociale datorate de persoanele prevăzute la 

alin. (2) se realizează de către acestea 

conform prevederilor alin. (5), (56)-(58) şi 

(7), după caz. Contribuţia se plăteşte până 

la data de 25 a lunii următoare celei pentru 

care se plătesc veniturile. 

 

Art.168 

 

(61)Prevederile art. 146 alin. (56)-(59) şi 

ale art. 154 alin. (1) lit. r) şi s) se aplică în 

mod corespunzător. 

 


