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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 11 octombrie 2022 

Nr. 4c-9/562 
 

  
Către 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
Domnului preşedinte Bogdan – Iulian Huţucă 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

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

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci, cu adresa nr. PLx 400/2022 din 22 iunie 2022, pentru 

dezbatere şi examinare pe fond. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Csép Éva Andrea 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 11 octombrie 2022

Nr. 4c-9/562 
 

 
RAPORT   PRELIMINAR 

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

  
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, au fost sesizate, 
prin adresa nr. PLx 400/2022 din 22 iunie 2022, cu dezbaterea pe fond 
a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

art.99 alin.(2) şi al art.100 din Codul fiscal, în scopul creşterii 
contributivităţii la sistemele facultative de pensii prin atragerea cât mai 
multor persoane interesate, crearea unui cadru legal de impozitare 
echitabil al acestora pentru a le face atractive şi rentabile. De asemenea, 
se 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. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 20 iunie 2022. 
 
 
 
 



 

 
3

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.384/07.04.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2001/05.04.2022) 
 opinia Consiliului Fiscal (nr.8/31.03.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/460/29.06.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/363/28.06.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare (nr.4c-1/346/19.09.2022). 
 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 4 octombrie 2022 şi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat. 

 
La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezenţă. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
 VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 

Csép Éva Andrea   Dan-Constantin Şlincu  
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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