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Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, trimis Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă şi protecţie socială pentru dezbatere pe 

fond, prin adresa nr.PLx.400/2022, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

  

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ Adrian SOLOMON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 10.10.2022  

PLx. 400/2022  

valentina.rotaru
New Stamp



2 

 

 

Parlamentul României 

 
 

     

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

Comisia pentru muncă  

şi protecţie socială 

Nr. 4c-2/774 Nr. 4c-9/562 

 

 

 

 

 

RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate 

pentru dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal. 

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

în şedinţa din data de 20 iunie 2022, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 

potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată.  

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. 

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

ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi și Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare, precum și opinia Consiliului Fiscal. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii vizează reglementarea valorii venitului 

impozabil atunci când urmează a se efectua plăţi din fondurile de pensii administrate 

privat, respectiv Pilonul II, Pilonul III, precum şi segmentul pensiilor ocupaţionale 

din România. 
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În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci și cei ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au 

examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat proiectul 

de Lege în ședința din data de 4 octombrie 2022. La ședința comisiei, deputații și-au 

înregistrat prezența conform listei de prezență. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de 

Lege în ședința din data de 10 octombrie 2022. La ședința comisiei, deputații și-au 

înregistrat prezența conform listei de prezență. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, doamna 

Nicoleta Stancu – director general adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea 

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

Amendamentul respins se regăsește în Anexă. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

PREŞEDINTE, 

 

Adrian SOLOMON 

 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 

 

SECRETAR, 

 

Dan-Constantin ŞLINCU 

                  

 
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

Şef birou 

Lidia Vlădescu 

  

Consilier parlamentar 

Alexandra Pelea 

Consilier parlamentar  

Camelia Revenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă 

 

AMENDAMENT RESPINS 

 

 

Nr. 

crt. 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

decizională 

1.  Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 

2024. 

 

Autor: dep Bogdan-Iulian Huțucă, grup PNL 

 

1. Pentru a avea impact începând cu anul 2023. 

 

2. Respins din eroare. 

Camera 

Deputaţilor 

 


