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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti, 3 decembrie 2019  
Nr. 4c-2/866 
 
PLx.572/2019 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimis cu adresa nr. 
PLx.572/2019, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Sorin LAZĂR 
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti, 3 decembrie 
2019  
Nr. 4c-2/866 
 
PLx.572/2019 

 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond , cu proiectul de Lege 
pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat, în condiţiile 
articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, 
proiectul de Lege, în şedinţa din 21 octombrie 2019.  

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social,  precum şi avizul 
nefavorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Proiectul de lege propune eliminarea supra-impozitării contractelor de 
muncă cu timp parțial, aplicarea unei baze de calcul pentru contrib uțiile sociale, 
precum și pentru contribuțiile de asigurări sociale de sănătate în funcție de salariul 
realizat, precum și reducerea accizei la carburanți, la nivelul anterior majorării 
operate în a doua parte a anului 2017.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 3 decembrie 
2019. 
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La lucrările Comisiei și -au înregistrat prezența un număr de 26 deputați, 
din totalul de 27 de membri. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal cu amendamentele de tehnică legislativă, prezentate 
în Anexă.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, SECRETAR, 

  
Sorin LAZĂR Pop Andrei 

  
  
  
  
 Şef serviciu, 
 Giorgiana Ene 
  

  

 Consilier parlamentar,  
Iulia Cazan 
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Anexă  

Amendamente admise 

 În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. Codul Fiscal în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

1.   L E G E A 
pentru modificarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

  

2.   Articol unic.- Legea nr.227 din 8 septembrie 
2015 privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.688 din 10 septembrie 2015, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

Articol I. - Legea nr.227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.688 din 10 
septembrie 2015, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

 

3.  Art.146.- (51) Contribuţia de asigurări sociale 
datorată de către persoanele fizice care obţin 
venituri din salarii sau asimilate salariilor, în 
baza unui contract individual de muncă cu 
normă întreagă sau cu timp parţial, calculată 
potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât 
nivelul contribuţiei de asigurări sociale 
calculate prin aplicarea cotelor stabilite 
potrivit art. 138 lit. a) sau art. 1381, după caz, 
asupra salariului de bază minim brut pe ţară în 
vigoare în luna pentru care se datorează 
contribuţia de asigurări sociale, corespunzător 
numărului zilelor lucrătoare din lună în care 
contractul a fost activ. 
(52) Prevederile alin. (51) nu se aplică în cazul 

1. Începând cu 1 ianuarie 2020, la art.146 
alin.(51)-(55) se abrogă. 

1. Alineatele (51)-(55) ale articolului 146 
se abrogă. 

Tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. Codul Fiscal în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

persoanelor fizice aflate în una dintre 
următoarele situaţii: 
a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 
de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare; 
b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de 
până la 18 de ani; 
c) sunt persoane cu dizabilităț i sau alte 
categorii de persoane cărora prin lege li se 
recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin 
de 8 ore pe zi; 
d) au calitatea de pensionari pentru limită de 
vârstă în sistemul public de pensii, cu 
excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă 
care beneficiază de pensii de serviciu în baza 
unor legi/statute speciale, precum şi a celor 
care cumulează pensia pentru limită de vârstă 
din sistemul public de pensii cu pensia 
stabilită în unul dintre sistemele de pensii 
neintegrate sistemului public de pensii; 
e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri 
din salarii sau asimilate salariilor în baza a 
două sau mai multe contracte individuale de 
muncă, iar baza lunară de calcul cumulată 
aferentă acestora este cel puţin egală cu 
salariul de bază minim brut pe ţară. 
(53) În aplicarea prevederilor alin. (52), 
angajatorul solicită documente justificative 
persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute 
la alin. (52) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei 
prevăzute la alin. (52) lit. e), procedura de 
aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului 
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Nr. 
crt. Codul Fiscal în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

finanţelor publice. 
(54) În cazul în care contribuţia de asigurări 
sociale calculată potrivit alin. (5) este mai 
mică decât contribuţia de asigurări sociale 
stabilită potrivit alin. (51), diferenţa se plăteşte 
de către angajator/plătitorul de venit în 
numele angajatului/beneficiarului de venit. 
(55) În situaţia în care, prin hotărâre a 
Guvernului se utilizează, în aceeaşi perioadă, 
mai multe valori ale salariului minim brut pe 
ţară, diferenţiat în funcţie de studii, de 
vechime sau alte criterii prevăzute de lege, în 
aplicarea prevederilor alin. (51) se ia în calcul 
valoarea salariului minim brut pe ţară 
prevăzută pentru categoria de persoane pentru 
care se datorează contribuţia. 

4.   
 
Art.146.- (8) Calculul contribuţiei de 
asigurări sociale datorate de persoanele 
prevăzute la alin. (2) se realizează de către 
acestea conform prevederilor alin. (5) - (53) şi 
(7), după caz. Contribuţia se plăteşte până la 
data de 25 a lunii următoare celei pentru care 
se plătesc veniturile. 

 2. Alineatul (8) al articolului 146 se 
modifică și va avea următorul  
cuprins: 
”(8) Calculul contribuţiei de asigurări 
sociale datorate de persoanele prevăzute 
la alin. (2) se realizează de către acestea 
conform prevederilor alin. (5) şi (7), după 
caz. Contribuţia se plăteşte până la data 
de 25 a lunii următoare celei pentru care 
se plătesc veniturile.” 

Corelare tehnică  
Se elimină 
trimiterea la alin. 
(51)-(55) ale 
articolului 146 
care se abrogă. 

5.  Art.168.- (51) Prevederile art. 146 alin. (51)-
(55) se aplică în mod corespunzător. 

2. Începând cu 1 ianuarie 2020, la art.168 
alin.(51) se abrogă. 

3. Alineatul (51) al articolului 168 se 
abrogă. 

Tehnică 
legislativă 

6.   
 
 

 4. Alineatul (8) al articolului 168 se 
modifică și va avea următorul  
cuprins: 

Corelare tehnică  
 
Se elimină 
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Nr. 
crt. Codul Fiscal în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

Art.168.- (8) Calculul contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorate de persoanele 
prevăzute la alin. (2) se realizează de către 
acestea, conform prevederilor alin. (5) şi alin. 
(51). Contribuţia se plăteşte până la data de 25 
a lunii următoare celei pentru care se plătesc 
veniturile. 

”(8) Calculul contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorate de persoanele 
prevăzute la alin. (2) se realizează de 
către acestea, conform prevederilor alin. 
(5). Contribuţia se plăteşte până la data 
de 25 a lunii următoare celei pentru care 
se plătesc veniturile.” 

trimiterea la alin. 
(51 ) al articolului 
168 care se 
abrogă. 

7.   3. Începând cu 1 ianuarie 2002, la ANEXA 
nr.5: (Anexa nr.1 de la Titlul VIII), 
numerele curente 10-12 se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 

5. La Anexa nr. 1 de la titlul VIII - 
Accize și taxe speciale, numerele 
curente 10-12 vor avea următorul 
cuprins: 

Tehnică 
legislativă 

 Nr. 

crt. 

Denumirea 
produsului 

sau a grupei 
de produse 

U.M. 
Acciza (lei/U.M.)  

2020 2021 2022 

”10 Benzină cu 
plumb 

tonă 2.945,75 2.945,75 2.945,75 

1.000 
litri 2.268,23 2.268,23 2.268,23 

11. Benzină fără 
plumb 

tonă 2.566,71 2.566,71 2.566,71 

1.000 
litri 1.976,36 1.976,36 1.976,36 

12. Motorină 

tonă 2.175,24 2.175,24 2.175,24 

1.000 
litri 1.838,04 1.838,04 1.838,04 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 
produsului 

sau a grupei 
de produse 

U.M. 
Acciza (lei/U.M.)  

2020 2021 2022 

”10 Benzină cu 
plumb 

tonă 2.530,17 2.530,17 2.530,17 

1.000 
litri 1.948,23 1.948,23 1.948,23 

11. Benzină fără 
plumb 

tonă 2.151,13 2.151,13 2.151,13 

1.000 
litri 1.656,36 1.656,36 1.656,36 

12. Motorină 

tonă 1.796,53 1.796,53 1.796,53 

1.000 
litri 1.518,04 1.518,04 1.518,04” 

 

 

Nemodificat 

 

8.    Art. II.- Punctele 1 – 4 ale Art. I se 
aplică începând cu veniturile aferente 
lunii ianuarie 2020.   

 

9.    Art. III.- Prezenta lege intră în vigoare 
la data de 1 ianuarie 2020. 
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