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A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative privind 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 politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu 

propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

transmisă cu adresa nr. PL-x 534 din 26 septembrie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale          

art. 92, alin. (9), pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

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

propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din 18 octombrie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.227/2015, în sensul menţinerii în sfera avantajelor care se supun impunerii numai a 

tichetelor cadou şi eliminării din această categorie a tichetelor de masa, voucherelor 

de vacanţă, a tichetelor de creşă şi a celor culturale acordate potrivit legii, precum şi 

a includerii în sfera veniturilor neimpozabile a biletelor de valoare, urmând ca acestea 

să nu fie cuprinse în baza de calcul al impozitului pe venitul din salarii şi asimilat 

salariilor, aşa cum nu sunt cuprinse nici în baza de calcul a contribuţiilor sociale. 

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 

de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, 

transmis cu adresa nr. 781 din 5 iulie 2022, avizul favorabil al Consiliului Economic 

și Social, transmis cu adresa nr 3958 din 28 iunie 2022, precum și punctul de vedere 

al Guvernului, care nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.  
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În cadrul dezbaterilor a fost subliniat faptul că aplicarea prevederilor acestei 

initiative legislative va genera un impact negativ asupra veniturilor bugetare în suma de 

aproximtiv 1,1 miliarde lei în anul 2023, impactul fiind calculat în funcție de valoarea 

nominală a biletelor de valoare, așa cum sunt prevăzute în Legea privind acordarea 

biletelor de valoare, nr.165/2018, cu modificările și completările ulterioare.  

De asemenea, propunerea legislativă nu respectă prevederile art. 21 și                 

ale art. 22 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr 69/2010, republicată, 

respectiv ale art. 15, alin (1) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi,              

(4 voturi împotrivă) avizarea nefavorabilă a propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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