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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,  16.04.2019     
Nr. 4c-2/ 265 

 
                                                                                            PLX. 173/2019 

 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 
completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul 
fiscal, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx 173/2019, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

beatrice.cojocaru
Original
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,  16.04.2019     
Nr. 4c-2/  265 
PLx 173/2019 

 
 
 
 

RAPORT  
       asupra propunerii legislative pentru completarea art.60 din LEGEA 

nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal 
 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă pentru completarea art. 60 din Legea nr. 227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă, în şedinţa din 20 martie 2019. 

Obiectul de reglementare al propunerii legislative îl reprezintă 
introducerea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice, 
părinţi ai copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în sistemul de 
învăţământ preuniversitar, sub condiţia ca banii rezultaţi în urma acestei scutiri 
să fie folosiţi exclusiv pentru plata serviciilor de terapie. 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat favorabil 
propunerea legislativă. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale şi Comisia pentru politică economică, reformă şi 
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privatizare au avizat negativ, iar Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 
avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  
15 aprilie 2019. 

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 22 deputați din totalul de 
25 de membri ai comisiei. 

La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat în calitate de 
invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării iniţiativei 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 
completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul 
fiscal deoarece propunerea nu cuprinde aspecte referitoare la aplicarea măsurii 
în sensul următoarelor: cine verifică îndeplinirea condiţiei; ce se întâmplă în 
cazul în care sumele nu au fost utilizate pentru scopul pentru care a fost 
acordată scutirea; când se acordă facilitatea fiscală, ţinând cont de faptul că 
scutirea de la plata impozitului pe venit se acordă la momentul plăţii veniturilor 
din salarii, iar sumele aferente scutirii se pot utiliza în scopul propus după 
momentul aplicării facilităţii. În plus, legislaţia fiscală prevede, în prezent, 
acordarea de facilităţi fiscale în domeniul învăţământului profesional şi tehnic 
pentru toţi copiii. Astfel, nu sunt impozabile bursele, premiile şi alte drepturi 
sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele 
asemenea primite de elevi. 

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 

 
                                                                                                                                            Consultant parlamentar 
                                                                                                                                            Delia Beatrice Cojocaru 


