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București, 10 februarie 2020 
            Nr. 4c-11/1218 

     AVIZ  
asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege privind modificarea 
şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimis cu adresa nr. P.L.x. 550 din 7 decembrie 
2017 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1218 din 8 decembrie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 4  
decembrie 2017 ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României republicată. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut inițiativa 
legislativă menționată mai sus în şedinţa din 10 februarie 2020. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, în 
sensul acordării unor facilităţi fiscale persoanelor fizice şi juridice pentru anumite categorii de 
venituri/cheltuieli legate de activitatea de învăţământ. Astfel, prin iniţiativa legislativă se propune: 
includerea taxelor de şcolarizare pentru învăţământul preşcolar acreditat, acordate potrivit legii, taberelor, 
excursiilor şi altor activităţi educative în categoria cheltuielilor deductibile limitat, introducerea unei 
deduceri suplimentare la calculul impozitului pe venitul angajatului pentru taxele de şcolarizare, taberele, 
excursiile, alte activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare, achitate de către angajaţi, scutirea de la 
plata impozitului pentru stimulentele financiare/premiile acordate cadrelor didactice care au pregătit 
elevii premianţi. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive și 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.605/25.07.2017.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități de către Biroul Permanent. 

Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
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