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AVIZ   

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind 

Codul fiscal nr.227/2015  

 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, spre 

dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii privind Codul fiscal nr.227/2015 trimis cu adresa PLx. 381/2022 din 20 

iunie 2022. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, în şedinţa 

din data de 19 septembrie 2022. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse votului, 

au fost acceptate de membrii comisiei şi sunt redate în anexa care face parte 

integrantă din prezentul aviz. 

          În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 

amendamente admise. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Ionuț Ceușan, consultant

ionut.ceusan
conform cu originalul



 

 

ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

Nr. 

crt. 

Text Senat Text amendament propus Motivaţie/Observaţii 

1.  1. La articolul 68 alineatul (5), litera h) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

  „h) primele de asigurare voluntară de 

sănătate, serviciile medicale furnizate sub 

formă de abonament, precum şi pachetele de 

servicii mixte, compuse din servicii medicale şi 

dreptul de utilizare a facilităţilor sportive în 

vederea practicării sportului şi educaţiei fizice 

cu scop de întreţinere, profilactic sau 

terapeutic, furnizate sub formă de abonament, 

plătite în scopul personal al contribuabilului, 

indiferent dacă activitatea se desfăşoară 

individual sau într-o formă de asociere, în 

limita echivalentului în lei a 400 euro anual 

pentru fiecare persoană.” 

Autori: membrii comisiei 

1. La articolul 68 alineatul (5), litera 

h) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

  „h) primele de asigurare 

voluntară de sănătate, serviciile medicale, 

profilactice, terapeutice sau de 

recuperare furnizate sub formă de 

abonament, plătite în scopul personal al 

contribuabilului, indiferent dacă activitatea 

se desfăşoară individual sau într-o formă de 

asociere, în limita echivalentului în lei a 

400 euro anual pentru fiecare persoană.” 

 

 

 

Autori: membrii comisiei 

 

 


