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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,  

trimisă spre dezbatere pe fond, cu adresa nr.PLx.747/2018, Camera Deputaţilor fiind 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Sorin LAZĂR 
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea articolului 64 

din Legea 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 a fost sesizată spre dezbatere pe fond asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal. 

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

legislativă în ședința din data de 5 decembrie 2018. 

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. 

Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de către Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială, avizată negativ de către Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport, avizată favorabil de către Consiliul Economic și Social și 

Consiliul Legislativ și a primit punct de vedere negativ din partea Guvernului.  

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

introducerea a două noi cote de impozitare a veniturilor obținute de persoanele fizice, 

respectiv cota de 0% pentru veniturile obținute de către elevii de peste 16 ani în baza 

unui contract de muncă cu timp parțial și cota de 5% pentru veniturile obținute de 

absolvenții învățământului profesional-dual, în baza unui contract individual de 

muncă încheiat cu operatorul economic partener al unității de învățământ absolvite pe 

o perioadă de maximum 3 ani. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
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au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din data de 12 

martie 2019. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 22 deputați, 

din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat, în calitate de 

invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, deoarece în 

cazul salariilor mai mici decât nivelul plafonului de 3600 lei lunar, dispozițiile fiscale 

actuale prevăd acordarea de deduceri la calculul impozitului pe venit, iar stabilirea 

unei cote de impozitare de 0% sau 5%, față de 10% în prezent, nu ar conduce la o 

majorare semnificativă a venitului încasat. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

 

Marilen - Gabriel PIRTEA 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 
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