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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

                                                                                   
                                                 

       Bucureşti 08.11.2017 
                                             Nr. 4c-3/531/2017 

 
AVIZ 

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre avizare, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, transmis cu adresa P.L.x. 415 din 
data de 30 octombrie 2017, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, care este sesizată 
în fond. 

Senatul, în şedinţa din data de 24 octombrie 2017, a adoptat propunerea legislativă. 
Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 518/05.07.2017, a avizat favorabil prpunerea legislativă cu 

observații și propuneri. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.227/2015, cu un nou 
articol, art.138¹, în sensul instituirii, pentru angajatorii din categoria IMM, a unei derogări în funcţie de 
numărul de persoane angajate în ultimul an fiscal din categoriile şomeri, tineri absolvenţi între 18 şi 35 
de ani, ori persoane între 55 şi 65 de ani, care nu lucrează de minimum 3 luni, constând în reducerea 
cotelor de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor de stat, astfel: în condiţii 
normale de muncă, o creştere a numărului de angajaţi în cadrul societăţii între 20-49%, reduce 
contribuţia datorată de angajator de la 15,8% la 10,8%, iar creşterea între 50-100% presupune reducerea 
contribuţiei la 5,8%, şi, respectiv, în condiţii speciale de muncă, o creştere a numărului de angajaţi din 
categoriile mai sus menţionate, în cadrul societăţii între 20-49%, reduce contribuţia datorată de 
angajator de la 20,8% la 15,8%, iar creşterea între 50-100% presupune reducerea contribuţiei la 10,8%. 
 Examinarea propunerii legislative a avut loc în sedinţa comisiei din data de 07.11.2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 
propunerii legislative. 

În raport de obiectul şi conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 

În conformitate cu prevederile art. 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 
camera decizională, pentru această propunere legislativă, este Camera Deputaţilor. 
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