Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi

Digitally signed by Florica Manole
DN: c=RO, ou=CDEP, cn=Florica
Manole, givenName=Florica,
sn=Manole
Date: 2018.04.04 16:01:53 +03'00'

Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci
Bucureşti, 19 martie 2018
PL-x 286/2016

Către,
BIROUL PERMANENT

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de
Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci, cu adresa nr. PL-x 286 din 21 iunie 2016.
În raport cu obiectul si conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Eugen NICOLICEA

Marius Constantin BUDĂI

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi
Nr. 4c-11/790

Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci
Nr. 4c-2/407
Bucureşti, 19 martie 2018
PL-x 286/2016

RAPORT COMUN
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul
de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimis cu
adresa nr. PL-x 286 din 21 iunie 2016 şi înregistrat cu nr.4c-11/790, respectiv cu nr.4c-2/407
din 22 iunie 2016.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa
din data de 13 iunie 2016.
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Consiliul Legislativ, prin adresa înregistrată cu nr.231 din 16 martie 2016, a avizat
favorabil proiectul de lege.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în data de 28 iunie 2016, a
avizat favorabil iniţiativa legislativă.
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în data de 21 iunie 2016, a avizat favorabil
proiectul de lege.
Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1156/06.03.2017 precizează că
nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.138 din Legea
nr.227/2015, în sensul reducerii cotelor aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat cu 2
puncte procentuale pentru angajatori şi 3 puncte procentuale pentru angajaţi.
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină
şi imunităţi şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege în şedinţe
separate. La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere expunerea de
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare, avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială şi punctul de vedere negativ al Guvernului.
Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat iniţiativa legislativă în
şedinţa din 27februarie 2018. Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci şi-au înregistrat prezenţa la dezbateri 23 deputaţi. În urma opiniilor exprimate, membrii
comisiei au constatat că prezenta iniţiativă legislativă a rămas fără obiect, având în vedere că,
prin OUG nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal, contribuţiile sociale au trecut din sarcina angajatorului în sarcina angajatului.
La dezbaterea acestui proiect de Lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi,
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în
şedinţa din 13 martie 2018. La lucrările Comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de
prezenţă.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două
comisii prezenţi la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea art.138 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare.
PREŞEDINTE,
Eugen NICOLICEA

PREŞEDINTE,
Marius Constantin BUDĂI

SECRETAR,
Costel Neculai DUNAVA

SECRETAR,
Marilen Gabriel PIRTEA

Şef serviciu, Giorgiana Ene
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu

Şef cabinet, Alexandra Nistor
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