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RAPORT PRELIMINAR 
 

asupra proiectului de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie socială, au fost sesizate, prin adresa nr. 
PLx.199 din 13 aprilie 2022, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru anularea 
unor obligaţii fiscale. 

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.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 11 aprilie 2022. 
    La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Economic şi Social, Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale și  
Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi și punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare anularea 
diferențelor de obligaţii fiscale principale și/sau obligaţii fiscale  accesorii, stabilite de 
organul fiscal ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor realizate de către 
persoanele fizice din tichetele cadou obţinute de la alte persoane decât angajatorii 
acestora, din categoria veniturilor din alte surse, în categoria veniturilor din salarii şi 
asimilate salariilor. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei pentru buget, 
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finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege în ședința din data de 14 iunie 2022.  La 
lucrările comisiei, deputații şi-au înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 
   În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți 
la lucrările Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, să transmită 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, un raport preliminar de adoptare a 
proiectului de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale, în forma adoptată de Senat.  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 

 
                 PREŞEDINTE,                                                        SECRETAR, 
 
       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                                     Iulius – Marian FIRCZAK                                            
 
        
                                                                     
            

                                    Şef serviciu,                                                                                                                                      
Giorgiana Ene                                                                                                                                               

 
Consilier,                                                                                                                                              

Simina Alexandra Mocanu        


