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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă și protecție socială care sunt 
sesizate în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, transmis cu 
adresa nr. P.L.x. 628/2022 din data de 17.10.2022, înregistrat la comisie în  data de 
17.10.2022. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.827/14.07.2022, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 12.10.2022. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015, abrogarea Legii nr.170/2016, precum şi modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.193/2002. Potrivit expunerii de motive proiectul 
vizează, printre altele, extinderea facilităţii privind scutirea de impozit a profitului 
investit şi pentru investiţiile în active utilizate în activitatea de producţie şi 
procesare, activele reprezentând retehnologizare, pentru stimularea contribuabililor 
de a dezvolta noi capacităţi de producţie, şi de a le moderniza pe cele existente, 
reglementarea regimului fiscal aplicabil dividendelor plătite de o persoană juridică 
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română unei alte persoane juridice române/persoane juridice rezidente într-un alt 
stat membru al UE precum şi a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. 
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 
31.10.2022. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente 
admise prevăzute în anexa nr. 1 și amendamente respinse prevăzute în anexa nr. 2, 
anexe care fac parte integrantă din prezentul aviz. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 
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Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Legea 227/2015 OUG 16/2022 Amendamente admise/autor Motivare 

1.   
 
 
 
7.persoanele fizice, pentru veniturile 
realizate din salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), pentru 
activitatea desfăşurată în România, până 
la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru 
care sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 
 
 
 
a)angajatorii care desfăşoară pe teritoriul 
României activităţi în sectorul agricol şi 
în industria alimentară definite de 
următoarele coduri CAEN: 
1.cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare 
şi servicii anexe 
011 - Cultivarea plantelor nepermanente; 
012 - Cultivarea plantelor din culturi 
permanente; 
013 - Cultivarea plantelor pentru 
înmulţire; 
014 - Creşterea animalelor; 
015 - Activităţi în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creşterea 
animalelor); 
016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi 

27. La articolul 60, partea 
dispozitivă a punctului 7 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
"7. persoanele fizice, pentru 
veniturile realizate din salarii şi 
asimilate salariilor prevăzute la 
art. 76 alin. (1)-(3), pentru 
activitatea desfăşurată în 
România, în baza contractului 
individual de muncă, până la 31 
decembrie 2028 inclusiv, pentru 
care sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:" 

1. Articolul I, după punctul 27 se 
introduce un nou punct, punctul 271, cu 
următorul cuprins: 
„271 La articolul 60 punctul 7, litera a) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«a) angajatorii care desfăşoară pe teritoriul 
României activităţi în sectorul agricol şi în 
industria alimentară definite de următoarele 
coduri CAEN: 
1.cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
011 - Cultivarea plantelor nepermanente; 
012 - Cultivarea plantelor din culturi 
permanente; 
013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; 
 
014 - Creşterea animalelor; 
015 - Activităţi în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creşterea animalelor); 
016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi 
activităţi după recoltare; 

Amendamentele propuse vor 
sprijini cooperativele şi 
sistemul cooperatist din 
România, inclusiv grupurile şi 
organizaţiile de producători. 
Textul actual al Legii 227/ 
2022 faciliteză doar unele 
cooperative, grupuri şi 
organizaţii de producători, însă, 
spre exemplu, în organizaţiile 
pe care le reprezentăm, 60% 
dintre membrii cooperatori au 
codurile CAEN propuse spre a 
fi incluse (4611, 4621, 4631, 
4632, 4633) exclusiv pentru 
cooperativele agricole definite 
conform Legii 566/2004, 
grupurilor şi organiţiilor de 
producători), deci în cazul în 
care aceste completări nu sunt 
aprobate, mai mult de jumătate 
dintre membrii noştri nu sunt 
beneficiari ai acestor scutiri de 
taxe, deşi contribuie consitent 
privind forţa de muncă în 
sectoarele vizate. 
Modificarea procentului privind 
cifra de afaceri are ca 
fundament respectarea 
criteriilor impuse prin Legea 
cooperaţiei agricole 566/2004, 
CAPITOLUL XIII: "Sprijinul 
statului pentru cooperativele 
agricole Art. 76 (1) Activitatea 
cooperativelor agricole 
beneficiază de următoarele 
măsuri, care constituie derogări 
de la prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, litera f) scutirea 
membrilor cooperativelor 
agricole de la plata impozitului 
pe arendă în cazul terenurilor 
luate în arendă de către 
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activităţi după recoltare; 
2.cod CAEN 10: Industria alimentară; 

 
2.cod CAEN 10: Industria alimentară; 
3.cod CAEN 46 
4611 - Intermedieri în comerțul cu 
materii prime agricole, animale vii, 
materii prime textile și cu semifabricate, 
numai pentru cooperativele agricole 
definite conform Legii 566/2004, 
grupurilor și organițiilor de producători; 
4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, 
semințelor, furajelor și tutunului 
neprelucrat, numai pentru cooperativele 
agricole definite conform Legii 566/2004, 
grupurilor și organițiilor de producători; 
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și 
legumelor, numai pentru cooperativele 
agricole definite conform Legii 566/2004, 
grupurilor și organițiilor de producători; 
4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi 
produselor din carne, numai pentru 
cooperativele agricole definite conform 
Legii 566/2004, grupurilor și organițiilor 
de producători; 
4633 - Comerţ cu ridicata al produselor 
lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor 
comestibile, numai pentru cooperativele 
agricole definite conform Legii 566/2004, 
grupurilor și organițiilor de producători. 
» 
Autor: Sándor Bende – UDMR 

cooperativele agricole de la 
aceştia. (2) Facilităţile fiscale 
prevăzute la alin. (1) lit. e) se 
acordă în integralitate 
membrilor cooperatori care au 
valorificat în anul anterior celui 
pentru care se datorează 
impozitele cel puţin 50% din 
producţia obţinută prin/către 
cooperativele agricole. 
Excepţie fac acele cooperative 
agricole care au recunoscute ca 
si grupuri de producători 
conform Ordonanţa nr. 37/2005 
cu modificările si completările 
ulterioare si în Anexa nr. 2 lista 
criteriilor de recunoaştere 
pentru obţinerea statutului de 
grup de producători prevăzută 
în norme la Ordinul 358/2016, 
care impune obligaţia 
membrilor de a comercializa un 
procent minim din producţia 
proprie prin intermediul 
grupului de producători, după 
cum urmează: 50% în primul 
an de la recunoaştere, 55% în al 
doilea an de la recunoaştere, 
60% în al treilea an de la 
recunoaştere, 65% în al 
patrulea an de la recunoaştere, 
75% începând cu al cincilea an 
de la recunoaştere”. 
Plafonul de cel puţin 80% din 
cifra de afaceri totală, este un 
procent nejustificat de mare 
pentru multe din cooperativele 
agricole, organizaţiile si 
grupurile de producători, prin 
urmare solicităm ajustarea 
acestuia conform Legii 
Cooperaţiei Agricole. Ba mai 
mult, situaţiile neprevăzute 
apărute în sectorul vegetal şi 
zootehnic precum: seceta, 
creşterile de preţ, inflaţia, 
izbucnirea războiului şi 
evoluţia nefavorabilă a pieţei 
produselor din carne şi lapte, 
îngreunează buna funcţionare a 
cooperativelor agricole, 
organizaţiile şi grupurile de 
producători, influenţând 
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negativ cifra de afaceri totală. 

2.   
 
 
b) angajatorii realizează cifră de afaceri 
din activităţile menţionate la lit. a) în 
limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri 
totală. Pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, 
respectiv înregistraţi la registrul 
comerţului/înregistraţi fiscal începând cu 
luna iunie 2022, cifra de afaceri se 
calculează cumulat de la data 
înregistrării, inclusiv luna în care se 
aplică scutirea, iar pentru angajatorii 
existenţi la data de 1 iunie 2022 se 
consideră ca bază de calcul cifra de 
afaceri realizată cumulat de la începutul 
anului, respectiv cumulat de la data 
înregistrării în cazul celor 
constituiţi/înregistraţi în perioada 
cuprinsă între începutul anului şi data de 
1 iunie 2022, inclusiv luna în care se 
aplică scutirea. Pentru angajatorii 
existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui 
an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de 
afaceri din activităţile menţionate la lit. 
a) se calculează cumulat pentru perioada 
corespunzătoare din anul curent, inclusiv 
luna în care se aplică scutirea. Această 
cifră de afaceri se realizează pe bază de 
contract sau comandă şi acoperă 
manoperă, materiale, utilaje, transport, 
echipamente, dotări, precum şi alte 
activităţi auxiliare necesare activităţilor 
menţionate la lit. a). Cifra de afaceri va 

28.La articolul 60 punctul 7, 
literele b) şi c) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
"b) angajatorii realizează cifră 
de afaceri din activităţile 
prevăzute la lit. a) în limita a cel 
puţin 80% din cifra de afaceri 
totală. Pentru angajatorii nou-
înfiinţaţi, respectiv înregistraţi 
la registrul 
comerţului/înregistraţi fiscal 
începând cu luna iunie 2022, 
cifra de afaceri se calculează 
cumulat de la data 
înregistrării, inclusiv luna în 
care se aplică scutirea, iar 
pentru angajatorii existenţi la 
data de 1 iunie 2022 se 
consideră ca bază de calcul 
cifra de afaceri realizată 
cumulat de la începutul anului, 
respectiv cumulat de la data 
înregistrării în cazul celor 
constituiţi/înregistraţi în 
perioada cuprinsă între 
începutul anului şi data de 1 
iunie 2022, inclusiv luna în 
care se aplică scutirea. Pentru 
angajatorii existenţi la data de 
1 ianuarie a fiecărui an 
ulterior datei de 1 iunie 2022, 
cifra de afaceri se calculează 
cumulat pentru perioada 
corespunzătoare din anul 

2. La articolul I punctul 28, litera b) a 
punctului 7 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
b) angajatorii realizează cifră de afaceri din 
activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel 
puţin 50% din cifra de afaceri totală.” 
Autor: Sándor Bende – UDMR 
 
 

Textul actual al Legii 
227/2015 faciliteză doar 
unele cooperative, 
grupuri și organizații de 
producători, însă, spre 
exemplu, în organizațiile 
pe care le reprezentăm, 
60% dintre membrii 
cooperatori au codurile 
CAEN propuse spre a fi 
incluse (4611, 4621, 
4631, 4632, 4633) 
exclusiv pentru 
cooperativele agricole 
definite conform Legii 
566/2004, grupurilor și 
organițiilor de 
producători), deci în 
cazul în care aceste 
completări nu sunt 
aprobate, mai mult de 
jumătate dintre membrii 
noștri nu sunt beneficiari 
ai acestor scutiri de taxe, 
deși contribuie consitent 
privind forța de muncă în 
sectoarele vizate. 
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cuprinde inclusiv producţia realizată şi 
nefacturată; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) veniturile brute lunare din salarii şi 
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 
alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice 
pentru care se aplică scutirea, sunt 
calculate la un salariu brut de încadrare 
pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 
3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru 
sumele din venitul brut lunar de până la 
30.000 lei, obţinut din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), 
realizate de persoanele fizice. Partea din 
venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei 
nu va beneficia de facilităţi fiscale; 

curent, inclusiv luna în care se 
aplică scutirea. Această cifră 
de afaceri se realizează pe 
bază de contract, comandă sau 
alte documente specifice 
sectorului agricol şi industriei 
alimentare şi acoperă 
manoperă, materiale, utilaje, 
transport, echipamente, 
dotări. Cifra de afaceri va 
cuprinde inclusiv producţia 
realizată şi nefacturată; 
c) veniturile brute lunare din 
salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), 
realizate de persoanele fizice 
pentru care se aplică scutirea, 
sunt calculate la un salariu brut 
de încadrare pentru 8 ore de 
muncă/zi de minimum 3.000 lei 
lunar. Scutirea se aplică pentru 
sumele din venitul brut lunar de 
până la 10.000 lei inclusiv, 
obţinut din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzute la art. 76 
alin. (1)-(3), realizate de 
persoanele fizice. Partea din 
venitul brut lunar ce depăşeşte 
10.000 lei nu beneficiază de 
facilităţi fiscale; " 

3.   
 
 
 
 

 3. La articolul I, după punctul 101 se 
introduce un nou punct, punctul 1011 cu 
următorul cuprins: 
«1011 – La articolul 439, partea 
introductivă a alineatului (2) se modifică și 
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Art. 439 - (2) Accizele nearmonizate sunt 
taxe speciale percepute asupra 
următoarelor produse: 

va avea următorul cuprins: 
(2) - Accizele nearmonizate sunt taxe 
speciale percepute asupra următoarelor 
produse cu potențial de risc redus: » 
Autor: George Cristian Tuță - PNL 
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Anexa 2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Text OG 16/2022 Amendament 
respins/autor 

Motivare Camera 
Decizională 

1. 72.La articolul 151, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (31) şi (32), 
cu următorul cuprins: 
"(31) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţile prevăzute la art. 137 alin. (1) 
lit. b) şi b1), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cu excepţia celor care 
realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau în baza contractelor de 
activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă de către plătitorul de venit, 
depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, prevăzută la art. 122, până la termenul de 25 mai inclusiv al anului 
următor celui pentru care se stabileşte contribuţia datorată, dacă realizează venituri peste 
plafoanele prevăzute la art. 148 alin. (2), după caz. 
(32) Prin excepţie de la prevederile alin. (31), în situaţia în care venitul realizat se 
încadrează în acelaşi plafon cu venitul estimat, contribuabilii nu au obligaţia depunerii 
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele 
fizice, prevăzută la art. 122, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale." 

Se abrogă. 
Autor: Cristina-
Mădălina Prună - 
USR 

Motivarea 
respingerii 
Amendament 
respins prin vot. 

Camera 
Deputaților 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


