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AVIZ 
 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul 

redresării demografice prin încurajarea natalităţii prin deduceri personale 
din venituri salariale 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal privind 
unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea 
natalităţii prin deduceri personale din venituri salariale,  trimisă cu  adresa  nr. 
Pl x 459 din 11 octombrie 2021 și înregistrată cu nr. 4c-13/801 din 12 
octombrie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) 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. 

Senatul a respins propunerea legislativă la data de 4 octombrie 2021. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 

618 din 27 iulie 2021. 
Consiliul Economic și Social a avizat negativ propunerea legislativă. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat negativ propunerea legislativă prin avizul nr. 4c-6/950/21 
octombrie 2021. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut 
propunerea legislativă în ședinț a desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 
data de 8 februarie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.77 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Potrivit 
expunerii de motive, soluţiile legislative preconizate au în vedere adoptarea 
unor măsuri care vor conduce la asigurarea unui climat social mai echitabil, mai 
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favorabil dezvoltării economice, printr-o impozitare în raport cu venitul per 
membru de familie. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului 
Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a Propunerii pentru consacrarea 
zilei de 23 mai ca sărbătoare a comunităţii armâne din România. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă  
face parte din categoria legilor ordinare.  
 
 
 
 
 
                  PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 

 
   Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                     Ladányi László-Zsolt         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Paul Şerban 
 


