
 

  

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru politică economică, 

         reformă şi privatizare  

                             Nr. 4c-1/573 

                             Pl-x 667/2022 
 

                             București,  7.02.2023 
 

 

 

 

 

                         

                         
 

                                                      AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 154 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv a art. 224 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 

modificările și completările ulterioare, republicată 
 

 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu propunerea legislativă 

pentru completarea și modificarea art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 224 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, republicată, 

transmisă cu adresa nr. Pl-x 667 din 24 octombrie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/573 din 

24 octombrie 2022.  

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

ședința din 19 octombrie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, și ale art. 92 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat propunerea 

legislativă menționată mai sus în ședința din 7 februarie 2023. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 154 

alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și a art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, cu modificările și completările ulterioare, republicată. Astfel, este avută în vedere 

exceptarea de la obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor 

fizice care realizează venituri din activități independente ca membri ai unei întreprinderi 

familiale, acestea urmând a beneficia de asigurare fără plata contribuției. 
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Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații şi propuneri, transmis cu adresa 

nr. 902 din 8 august 2022, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social, transmis 

cu adresa nr. 4814 din 2 august 2022, precum și punctul de vedere negativ al Guvernului. 

S-a constatat că, propunerea de exceptate de la obligația plății contribuției de 

asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din activități 

independente ca membri ai unei întreprinderi familiale și includerea acestora în categoria 

persoanelor care beneficiază de asigurare fără plata contribuției sunt discriminatorii față 

de celelalte forme de organizare a activităților independente.  

Totodată, implementarea măsurilor propuse ar putea genera un impact bugetar 

negativ, în ansamblu și în special asupra Fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                          

(1 vot împotrivă), avizarea negativă a propunerii legislative.  

În raport cu obiectul şi conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 
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