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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,  trimis spre 

dezbatere pe fond, cu adresa nr.PLx.550/2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 
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RAPORT 
 

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

privind Codul fiscal 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege 

privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de 

Lege în ședința din data de 4 decembrie 2017. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 91 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități, avizele negative ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale și Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, precum și 

punctul de vedere negativ al Guvernului actual. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare introducerea, în categoria 

cheltuielilor deductibile limitat, a taxelor de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar acreditat, taberelor, excursiilor şi altor activităţi educative, 

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 și scutirea de la plata 

impozitului pentru stimulentele financiare/premiile acordate cadrelor didactice care 

au pregătit elevii premianţi. 
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În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa cu prezență fizică și 

online din data de 11 mai 2021. 

La lucrările Comisiei, deputații membrii ai acesteia și-au înregistrat 

prezența conform listei de prezență. 

La dezbaterea online a acestui proiect de Lege a participat domnul Lucian-

Ovidiu Heiuș - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanțelor.  

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor un raport de respingere a proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, deoarece măsurile propuse 

creează dezechilibru bugetar, impactul fiscal asupra veniturilor bugetului general 

consolidat, calculat pentru anul 2021, conform punctului de vedere al Ministerului 

Finanțelor, este de 254 milioane lei. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 
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