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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal  privind unele 

măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea natalității prin 

deduceri personale din venituri salariale, trimis cu adresa nr. Plx.459/2021, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 
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RAPORT  

 

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal  privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării 

demografice prin încurajarea natalității prin deduceri personale din venituri 

salariale 

 



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

republicat cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal  privind unele 

măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea natalității prin 

deduceri personale din venituri salariale. 

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

în ședința din data de 4 octombrie 2021.   

 Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 alin. (9)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 La întocmirea raportului s-au avut în vedere punctul de vedere negativ 

exprimat de Guvern, avizele nefavorabile ale Consiliului Economic și Social,   

Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, 

Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități, precum și avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, 

Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, Comisiei pentru sănătate 

și familie și Comisiei pentru muncă și protecție socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 

77 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal în sensul modificării modului de 

calcul al deducerilor personale în cazul veniturilor din salarii și al celor asimilate 

acestora, prin majorarea deducerilor personale pentru contribuabilii care au în 

întreținere una sau mai multe persoane. Se propune, de asemenea, acordarea de 



deduceri personale pentru persoanele care au avut în întreținere cel puțin 10 ani 

consecutivi, copii pe care nu îi mai au în întreținere în prezent.   

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menționat mai sus, în ședința cu prezenţă fizică şi online din data de       

1 martie 2022. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au înregistrat 

prezența conform listelor de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, domnul  

Lucian Ovidiu Heiuş, secretar de stat în Ministerul Finanţelor.  

În urma examinării proiectului de Lege, a avizelor primite şi a opiniilor 

exprimate, deputații, au hotărât, în ședința din data de 1 martie 2022, cu majoritate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere  a 

propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal  privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin 

încurajarea natalității prin deduceri personale din venituri salariale. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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Iulius - Marian FIRCZAK 
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