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Către,  
 

BIROUL PERMANENT  
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ,  trimis 

Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci pentru examinare pe fond,  cu adresa nr.PLx 728/2018 din        

28 noiembrie  2018. 

 
 

 
   PREŞEDINTE,                                          PREŞEDINTE, 

 
        Conf.Dr.Florin Buicu                                    Sorin Lazăr 
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RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a  Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru sănătate şi 
familie şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, prin adresa     
nr.PLx 728/2018 din 28 noiembrie 2018, cu dezbaterea pe fond, a proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 26 noiembrie 2018, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia Românei, republicată. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, membrii comisiilor  au avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.570/14.06.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social ( nr.3064/5.06.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi         

( nr.4c-13/1131/11.12.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii         

( nr.4c-3/548/12.03.2019). 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 şi a Legii nr.95/2006. Soluţiile legislative preconizate au în vedere 
raţiuni de ordin medical/nutriţional, vizând introducerea unui model de accizare a 
băuturilor răcoritoare cu un conţinut ridicat de zaharuri libere, precum şi a unor 
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contribuţii destinate combaterii consumului excesiv de asemenea băuturi răcoritoare 
cu un conţinut ridicat de zaharuri libere, contribuţii ce urmează a fi constituite ca 
venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii comisiilor au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe separate. 
 
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de lege în 

şedinţa din 15 aprilie 2019.  
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 15 deputaţi din totalul de 20 

membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi . 
 
Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au dezbătut proiectul de lege în 

şedinţa din 15 aprilie 2019.  
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi din totalul de 25 

membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu  majoritate de voturi . 
 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate membrii celor 
două Comisii sesizate în fond au hotărât , cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de respingere a proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, deoarece acciza propusă pentru 
băuturi răcoritoare cu un conţinut ridicat de zaharuri libere, nu poate fi încadrată ca 
acciză armonizată conform Directivei 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 
2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE. În 
acelaşi timp, o taxare suplimentară poate fi considerată taxă discriminatorie.  

 
În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE 

Conf.dr. Florin BUICU 

 

PREŞEDINTE  

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

Dr. Cristina Elena  DINU 

SECRETAR,  

Andrei POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,                                                
Consilier parlamentar Cristina Bologan                                                                                        Sef serviciu, Giorgiana Ene 
                                                                                                                                               Consilier parlamentar, Iulia Cazan                                   
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