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AVIZ 
asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică economică,  reformă şi privatizare a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea                 
Codului Fiscal, transmisă cu adresa nr. Pl-x 382 din 26 septembrie 2016, înregistrată sub            
nr. 4c-1/209 din 27 septembrie  2016.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 20 septembrie 2016. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                        
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                                       
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus în                                  
şedinţa din 4 octombrie 2016. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, sub rezerva luării în considerare a 
observaţiilor şi propunerilor, transmis cu adresa nr. 377 din 20 aprilie 2016 şi                           
punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr. 1298 din 13 iulie 2016,  prin care 
menţionează că nu susţine adoptarea inițiativei legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât la                         
art. I, pct. 3 din Legea nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri bugetare, este reglementată situația în care  ,,persoanele fizice 
care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau care realizează 
venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se 
situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în 
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane 
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pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse datorează contribuția de asigurări 
sociale de sănătate, astfel: a) lunar (...); sau b) la data la care accesează serviciile acordate 
de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii (...). 

De asemenea, trimiterea la care se face referire în modificarea propusă este greșită, 
corectă fiind referirea la art. 155, articol în care sunt prevăzute ,,categoriile de venituri 
supuse contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate". 

Faţă de cele menţionate mai sus, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 

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