
1 
 

ANEXA XI 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 
TITLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Nr. 
crt. 

Text  Text amendament 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

1. Art.1 alin (2)  Cadrul legal de administrare a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale 
obligatorii reglementate de prezentul cod este 
stabilit prin Codul de procedură fiscală. 

Art.1 alin (21) Codul Fiscal si Codul de 
Procedura Fiscala formeza impreuna Sistemul 
Fiscal al Romaniei. 
 
Autori: Vasile Horga și Anton Doboș - PNL

1. Pentru a defini Sistemul 
Fiscal al Romaniei. 

2. Prin vot, Comisia a hotarat 
respingerea 

 

Camera 
Deputaților 

 

2. Art.2 
------------------------------------------ 

Art.2 alin(3) Odata cu intrarea in vigoare a 
prezentului cod, orice incasare a unor sume 
sub denumirea de taxe sau contributii, altele 
decat cele stabilite prin lege sau hotarari ale 
consiliilor locale este interzisa, sub sanctiunea 
confiscarii integrale la bugetul statului a 
sumelor respective incasate. 
Autori: Vasile Horga și Anton Doboș - PNL 

1. Stabileste interdictia de a aseza, 
utiliza si incasa taxe de orice fel 
de catre orice entitate altele decat 
cele stabilite prin cod. 
2. Prin vot, Comisia a hotarat 
respingerea 

 
 

Camera 
Deputaților 

 
 

3.          Art.5 alin  (4) Ordinele şi 
instrucţiunile pentru aplicarea unitară a 
prezentului cod se emit de ministrul finanţelor 
publice şi se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
------------- 

Art.5 alin  (41) Prin norme nu se poate 
schimba, adauga, sau modifica sensul unor 
prevederi din cod, sub sanctiunea nulitatii 
absolute a normelor respective. 
Autori: Vasile Horga și Anton Doboș - PNL

1. Trebuie precizat in cod ca 
normele nu pot adauga sau 
modifica la cod si nici schimba 
sensul unei prevederi printr-o 
interpretare pro domo a acelei 
prevederi. 
2. Prin vot, Comisia a hotarat 
respingerea 

Camera 
Deputaților 

 

4.  Art.6.- Aplicarea unitară a prezentului 
cod și a legislației subsecvente acestuia se 
asigură prin Comisia fiscală centrală 

Art.6 alin (2) Comisia fiscala nu poate 
prin interpretarea data unei prevederi din 
cod sau norme, sa schimbe sensul acelei 

1. Interpretarea data de Comisia 
fiscala unei prevederi a codului 
sau a unei norme nu poate 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text  Text amendament 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

constituită potrivit Codului de procedură 
fiscală. 

prevederi, sub sanctiunnea nulitatii 
absolute a deciziei respective. 
Autori: Vasile Horga și Anton Doboș - PNL
 

schimba sensul acelei prevederi 
avut in vedere de legiuitor. 
2.Prin vot, Comisia a hotarat 
respingerea 

5. Art.7.- În înţelesul prezentului cod, cu 
excepţia titlurilor VII şi VIII, termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
1. activitate dependentă - orice activitate 
desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie 
de angajare generatoare de venituri; 
 

1. activitate dependentă - orice activitate 
desfăşurată de o persoană fizică in scopul 
obtinerii de venituri, indiferent de forma 
contractuala in baza careia se desfasoara si 
care nu indeplineste conditia pentru a fi 
considerata activitate independenta; 

 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL  
 

1.Este necesar sa clarificam 
tratamentul egal pentru venitruile 
din activitati dependente, altele 
decat in baza unui contract 
individual de munca, cu 
tratamentul veniturilor din 
contracte individuale de munca. 
2.Prin vot, Comisia a hotarat 
respingerea 

Camera 
Deputaților 

 

6. Art.11.- alin(1) La stabilirea sumei 
unui impozit, taxă sau a unei contribuții 
sociale obligatorii, autorităţile fiscale pot să 
nu ia în considerare o tranzacție care nu are un 
scop economic, ajustând efectele fiscale ale 
acesteia sau pot reîncadra forma unei 
tranzacţii/activități pentru a reflecta conţinutul 
economic al tranzacţiei/activității. 
 

Art.11 alin(1)  La stabilirea sumei unei 
impozit sau a unei taxe in intelesul prezentului 
cod ,autoritatile fiscale pot sa nu ia in 
considerare o tranzactie care nu are un scop 
economic sau pot reincadra forma unei 
tranzactii pentru a reflecta continutul 
economic al tranzactiei. In cazul in care o 
tranzactie sau o serie de tranzactii sunt 
calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi 
considerate ca facand parte din domeniul  de 
aplicare al conventiilor de evitare a dublei 
impuneri. 
Prin tranzactii artificiale se intelege: 
-tranzactiile sau seriile de tranzactii care nu au 
continut economic , scopul essential al 
acestora fiind acela de a evita impozitarea 
-tranzactiile sau seriile de tranzactii effectuate 
cu persoane juridice care nu isi indeplinesc  
obligatiile declarative in ceea ce priveste 

1. Pentru corecta stabilirea a 
sumei impozitelor si 
taxelor 

2. Prin vot, Comisia a hotarat 
respingerea 

 

Camera 
Deputaților  
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Nr. 
crt. 

Text  Text amendament 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

impozitele si taxele datorate si sunt 
inregistrate in Registrul contribuabillilor la 
data efectuarii tranzactiei. 
Prin tranzactii cu continut economic se 
intelege: 
-tranzactii sau serii de tranzactii al caror 
continut constituie baza declarative in vederea 
calcularii de impozite si taxe instituite prin 
prezentul cod. 
Agentia Nationala de Administrare  Fiscala 
organizeaza evidenta contribuabililor care nu 
isi indeplinesc obligatiile declarative in cadrul 
Registrului contribuabililor , care contine: 
-datele de identificarea  a contribuabilului; 
-data inregistrarii in Registrul 
contribuabilului; 
-data reactivarii ; 
-denumirea organului fiscal care a emis 
decizia de inregistrare in Registrul 
contribuabililor; 
-alte mentiuni; 
Registrul contribuabililor este public si se 
afiseaza pe site-ul  Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala. 
 
Autor: Dep. Boboc Valentin – PSD 

7. Art.11.- alin (1) La stabilirea sumei 
unui impozit, taxă sau a unei contribuții 
sociale obligatorii, autorităţile fiscale pot să 
nu ia în considerare o tranzacție care nu are un 
scop economic, ajustând efectele fiscale ale 
acesteia sau pot reîncadra forma unei 

Art.11.- alin (1) La stabilirea sumei 
unui impozit, taxă sau a unei contribuții 
sociale obligatorii, autorităţile fiscale nu vor 
lua în considerare o tranzacție care nu are un 
scop economic, ajustând efectele fiscale ale 
acesteia sau vor reîncadra forma unei 

1. Pentru clarificarea situatiei 
generată de expresia ”pot 
să nu ia în considerare” 

2. Prin vot, Comisia a hotarat 
respingerea 

Camera 
Deputaților  
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Nr. 
crt. 

Text  Text amendament 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

tranzacţii/activități pentru a reflecta conţinutul 
economic al tranzacţiei/activității. 
 

tranzacţii/activități pentru a reflecta conţinutul 
economic al tranzacţiei/activității  
 
Autor: Dep. ERDEI DOLÓCZKI István 

8.  Art.11.-alin(4)  
-------------------------------------------------
Prezentul alineat se completează cu 
prevederile din Liniile directoare privind 
prețurile de transfer emise de către 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică pentru societățile multinaționale și 
administrațiile fiscale, cu amendamentele și 
completările ulterioare, aprobate prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală.  

Art.11.-alin(4) 
----------------------------------------- 
Prezentul alineat se completează cu 

prevederile din Liniile directoare privind 
prețurile de transfer emise de către 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică pentru societățile multinaționale și 
administrațiile fiscale, cu amendamentele și 
completările ulterioare armonizate cu 
legislatia nationala printr-un ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 

 
Autor: Dep. ERDEI DOLÓCZKI István 

1. Liniile directoare reprezinta 
un document emis si agreat 
la nivel international si 
valabilitatea juridica nu 
trebuie confirmata prin 
ordin al presedintelui 
ANAF 

2. Prin vot, Comisia a hotarat 
respingerea 

 
 

Camera 
Deputaților  

9. Art.11. alin(12) Organul fiscal 
competent poate refuza dreptul de deducere a 
TVA pentru achizițiile unei persoane 
impozabile dacă respectiva persoană 
impozabilă  știa sau ar fi trebuit să știe că, prin 
achiziția sa, participă la o operațiune implicată 
în evaziune fiscală privind TVA, aceasta fiind 
considerată că a participat la evaziunea 
fiscală, indiferent dacă obține sau nu obține 
un avantaj din revânzarea bunurilor sau din 
utilizarea serviciilor în cadrul operațiunilor 
impozabile efectuate de aceasta în aval. 
 Revine organelor fiscale competente sarcina 
să stabilească  elementele obiective care 

    Art.11. alin(12) Organul fiscal competent 
poate refuza dreptul de deducere a TVA 
pentru achizitiile unei persoane impozabile 
dacă respectiva persoană impozabilă stia sau 
ar fi trebuit să stie că, prin achizitia sa, 
participă la o operatiune implicată în evaziune 
fiscală privind TVA, aceasta fiind considerată 
că a participat la evaziunea fiscală, indiferent 
dacă obtine sau nu obtine un avantaj din 
revânzarea bunurilor sau din utilizarea 
serviciilor în cadrul operatiunilor impozabile 
efectuate de aceasta în aval. 
Revine organelor fiscale competente sarcina 
să aduca dovezi obiective care sa permita să 

1. Pentru acuratetea textului. 
2. Prin vot, Comisia a hotarat 
respingerea 
  
 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text  Text amendament 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

permit să se concluzioneze că persoana 
impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că 
operațiunea invocată pentru a justifica dreptul 
de deducere a TVA era implicată în evaziunea 
fiscală săvârșită de furnizor/prestator sau de o 
altă persoană impozabilă  care a intervenit în 
amonte sau în aval în lanțul de livrări/prestări 

se concluzioneze că persoana impozabilă stia 
sau ar fi trebuit să stie că operatiunea 
invocată, avand dreptul de deducere a TVA, 
era implicată în evaziunea fiscală săvârsită de 
furnizor/prestator sau de o altă persoană 
impozabilă care a intervenit în amonte sau în 
aval în lantul de livrări /prestări. 
Autori: Vasile Horga și Anton Doboș - PNL

10. Art.11. alin (12) Organul fiscal 
competent poate refuza dreptul de deducere a 
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ pentru 
achizițiile unei persoane impozabile dacă 
respectiva persoană impozabilă  știa sau ar fi 
trebuit să știe că, prin achiziția sa, participă la 
o operațiune implicată în evaziune fiscală 
privind TAXA PE VALOAREA 
ADĂUGATĂ, aceasta fiind considerată că a 
participat la evaziunea fiscală, indiferent dacă 
obține sau nu obține un avantaj din revânzarea 
bunurilor sau din utilizarea serviciilor în 
cadrul operațiunilor impozabile efectuate de 
aceasta în aval.  Revine organelor fiscale 
competente sarcina să stabilească  elementele 
obiective care permit să se concluzioneze că 
persoana impozabilă știa sau ar fi trebuit să 
știe că operațiunea invocată pentru a justifica 
dreptul de deducere a TAXA PE VALOAREA 
ADĂUGATĂ era implicată în evaziunea 
fiscală săvârșită de furnizor/prestator sau de o 
altă persoană impozabilă  care a intervenit în 
amonte sau în aval în lanțul de livrări/prestări 

(12) Organul fiscal competent poate refuza 
dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile 
unei persoane impozabile dacă respectiva 
persoană impozabilă  știa că, prin achiziția sa, 
participă la o operațiune implicată în evaziune 
fiscală privind TVA, aceasta fiind considerată 
că a participat la evaziunea fiscală, indiferent 
dacă obține sau nu obține un avantaj din 
revânzarea bunurilor sau din utilizarea 
serviciilor în cadrul operațiunilor impozabile 
efectuate de aceasta în aval.  Revine organelor 
fiscale competente sarcina să stabilească  
elementele obiective care permit să se 
concluzioneze că persoana impozabilă știa sau 
ar fi trebuit să știe că operațiunea invocată 
pentru a justifica dreptul de deducere a TVA 
era implicată în evaziunea fiscală săvârșită de 
furnizor/prestator sau de o altă persoană 
impozabilă  care a intervenit în amonte sau în 
aval în lanțul de livrări/prestări. 
 
Autor: PETRIC Octavian 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților  

11.  Art.11. alin (13)       1.Reformularea si completarea era Camera 
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Nr. 
crt. 

Text  Text amendament 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

--------------------------------------------- 
b) trebuie dovedit, în mod obiectiv, faptul 
că scopul esenţial al operaţiunilor în cauză 
este de a se obţine un avantaj fiscal.  

     
b) trebuie dovedit, în mod obiectiv ca, fapta 
ilicita este savarsita cu vinovatie iar scopul 
esenţial al operaţiunilor în cauză este de a se 
obţine un avantaj fiscal. 
 
Autori: Vasile Horga și Anton Doboș - PNL
 

necesara pentru a putea fi aplicate 
prevederile Codului de procedura 
civila referitoare la abuzul de 
drept. 
2.Prin vot, Comisia a hotarat 
respingerea 

Deputaților  
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TITLUL II  

IMPOZITUL PE PROFIT 
 

Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
1. Art.13.- (1) Sunt obligate la plata 

impozitului pe profit, conform prezentului titlu, 
următoarele persoane, denumite în continuare 
contribuabili: 

  Camera 
Deputaților 

a) persoanele juridice române, cu excepţiile 
prevăzute la alin.(2);  

a) persoanele juridice române, cu excepţiile 
prevăzute la alin.(2) si lit. e1) daca au fost 
cuprinse in consolidare; 
 
Autori: Horga Vasile şi Doboş Anton - PNL 

1. Grupurile de societăți 
trebuie sa fie impozitate in 
privința profitului ca o 
singura societate daca sunt 
cuprinde in procesul de 
consolidare. 
2. Prin vot. 

 

2. Art.14.- Impozitul pe profit se aplică după 
cum urmează: 

Nou 
a1) în cazul grupului de societăți care prezintă 
situații financiare consolidate întocmite de 
către societatea-mama, asupra profitului 
impozabil consolidat la nivelul grupului 
obținut din orice sursa, atât din Romania, cat 
si din străinătate; 
 
Autori: Horga Vasile şi Doboş Anton - PNL 

1. Creaza posibilitatea 
compensarii pierderilor 
societatilor si a unui 
tratament comun al 
cheltuielilor si veniturilor. 
2. Prin vot. 
 

Camera 
Deputaților 

3. Art.15.- (1) În cazul următoarelor 
persoane juridice române, la calculul rezultatului 
fiscal, sunt considerate venituri neimpozabile 
următoarele tipuri de venituri: 

  Camera 
Deputaților 

 a) pentru cultele religioase, veniturile obţinute 
din producerea şi valorificarea obiectelor şi 
produselor necesare activităţii de cult, potrivit 
legii, veniturile obţinute din chirii, veniturile 

a)  pentru cultele religioase, veniturile obţinute 
din producerea şi valorificarea obiectelor şi 
produselor necesare activităţii de cult, potrivit 
legii, veniturile obţinute din chirii, veniturile 

1. Aceste activităţi sunt 
desfășurate si de alte entități 
plătitoare de impozit pe profit 
fără a fi venituri 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
obţinute din cedarea/înstrăinarea activelor 
corporale, alte venituri obţinute din activităţi 
economice sau de natura celor prevăzute la 
alin.(2), veniturile din despăgubiri, în formă 
bănească, obţinute ca urmare a măsurilor 
reparatorii prevăzute de legile privind 
reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiţia 
ca sumele respective să fie utilizate, în anul 
curent şi/sau în anii următori, pentru întreţinerea 
şi funcţionarea unităţilor de cult, pentru lucrări de 
construcţie, de reparaţie şi de consolidare a 
lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, 
pentru învăţământ, pentru furnizarea, în nume 
propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, 
acreditate în condiţiile legii, pentru acţiuni 
specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor 
religioase, potrivit Legii nr.489/2006 privind 
libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, 
republicată; 

obţinute din cedarea/înstrăinarea activelor 
corporale, alte venituri obţinute din activităţi 
economice (dacă prin realizarea acestora din 
urmă nu s-ar produce distorsiuni 
concurenţiale) sau de natura celor prevăzute la 
alin.(2), veniturile din despăgubiri, în formă 
bănească, obţinute ca urmare a măsurilor 
reparatorii prevăzute de legile privind 
reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiţia 
ca sumele respective să fie utilizate, în anul 
curent şi/sau în anii următori, pentru întreţinerea 
şi funcţionarea unităţilor de cult, pentru lucrări de 
construcţie, de reparaţie şi de consolidare a 
lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, 
pentru învăţământ, pentru furnizarea, în nume 
propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, 
acreditate în condiţiile legii, pentru acţiuni 
specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor 
religioase, potrivit Legii nr.489/2006 privind 
libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, 
republicată; 
Autori: Horga Vasile şi Doboş Anton - PNL 

neimpozabile 
2. Prin vot. 

4. Art.17.- (1) Cota de impozit pe profit care 
se aplică asupra profitului impozabil este de 16%. 

  Camera 
Deputaților 

 (2) Începând cu 1 ianuarie 2019, cota de 
impozit pe profit care se aplică asupra profitului 
impozabil este de 14%.  

(2) Începând cu 1 ianuarie 2016, cota de impozit 
pe profit care se aplică asupra profitului 
impozabil este de 14%. 
Autor: Grupul Parlamentar UDMR  

1. Diminuarea impozitului pe 
profit de la 16% la 14% ar 
avea ca efect creşterea 
resurselor financiare aflate la 
dispoziția întreprinderilor, cu 
efecte pozitive asupra 
propensiunii spre investiții, a 
creării de noi locuri de 
muncă, respectiv asupra 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
diminuării evaziunii fiscale. 
2. Prin vot. 

5. Art.18.- Contribuabilii care desfăşoară 
activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor 
de noapte, discotecilor, cazinourilor sau 
pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice 
care realizează aceste venituri în baza unui 
contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul 
pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în 
acest articol este mai mic decât 5% din veniturile 
respective, sunt obligaţi la plata  impozitului în 
cotă de 5% aplicat acestor venituri înregistrate. 

Art. 18. - (1) Contribuabilii care desfăşoară 
activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor 
de noapte si discotecilor, inclusiv persoanele 
juridice care realizează aceste venituri în baza 
unui contract de asociere, şi în cazul cărora 
impozitul pe profit datorat pentru activităţile 
prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% 
din veniturile respective sunt obligaţi la plata 
unui impozit de 5% aplicat acestor venituri 
înregistrate potrivit normelor contabile. 
(2) Contribuabilii care desfășoară activități de 
natura cazinourilor sau pariurilor sportive, 
inclusiv persoanele juridice care realizează 
aceste venituri în baza unui contract de 
asociere, şi în cazul cărora impozitul pe profit 
datorat pentru activităţile prevăzute în acest 
articol este mai mic decât 5% din veniturile 
respective sunt obligaţi la plata unui impozit 
de 5% aplicat acestor venituri calculate ca 
diferenţa dintre sumele încasate de la jucători 
cu titlul de taxă de participare la joc şi 
premiile acordate (inclusiv «jack-pot»-ul). 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților  

6.  Art. 19, alin (8) nou 

(8) In condițiile prevăzute de norme, pierderile 
fiscale ale contribuabililor care fac parte dintr-
un grup fiscal pot fi compensate cu profiturile 
impozabile obținute de alte societăți din acel 
grup fiscal, consolidarea rezultatelor fiscale 
realizându-se la nivelul societății mama. In 

1. Alineat nou, necesar pentru 
a consolida regimul 
companiilor de tip holding in 
Romania, cu efecte pozitive 
asupra păstrării capitalului in 
Romania, dar si a dezvoltării 
serviciilor financiare si 
profesionale (sectoare cu 

Camera 
Deputaților  
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
sensul prezentului paragraf, este considerata 
“societate mama” o persoana juridica romana, 
membra a unui grup fiscal dacă aceasta deţine 
majoritatea drepturilor de vot sau majoritatea 
titlurilor de participare ale acţionarilor sau 
asociaţilor într-una sau mai multe 
societăți independente juridic, membre ale 
grupului fiscal consolidat. 

Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

valoare adăugata mare), dar si 
turismului de business. 
2. Prin vot. 

7. Art. 22. - (1) Profitul investit în echipamente 
tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - 
astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din 
Catalogul privind clasificarea şi duratele normale 
de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.2139/2004, cu 
completările ulterioare, calculatoare electronice și 
echipamente periferice, precum și programe 
informatice, produse și/sau achiziționate și puse 
în funcțiune, folosite în scopul desfăşurării 
activităţii economice, sunt scutite de impozit.  

(1) Profitul investit în echipamente tehnologice - 
maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - astfel cum 
sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul 
privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe, produse și/sau 
achiziționate inclusiv în sistem leasing financiar 
și puse în funcțiune, folosite în scopul 
desfăşurării activităţii economice, este scutit de 
impozit. 
Autori: dp. HORGA VASILE SI VARGA 
VASILE – PNL 
 

1.Preluarea din normele 
metodologice 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților  

  (1) Profitul investit în construcția de spații sau 
hale noi de producție și/sau depozitare, 
renovarea sau extinderea celor existente, 
precum și în echipamente tehnologice - maşini, 
utilaje şi instalaţii de lucru - astfel cum sunt 
prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul 
privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.2139/2004, cu 
completările ulterioare, calculatoare 
electronice și echipamente periferice, precum 

1.Construcțiile pentru producție sau 
depozitare constituie investiții care 
vor duce la creșterea afacerii. De 
asemenea, posibilitatea de 
achiziționare de hale existente și 
scutirea de la plata impozitului pe 
profit a cheltuielilor presupuse de 
renovarea lor va conduce pe termen 
mediu la reconstrucția clădirilor 
fostelor fabrici, uzine, combinate 
părăsite, aflate în ruine, adevărate 
focare de pericol în orașele de pe 
întreg teritoriul țării. Pe lângă 
crearea premiselor unor venituri 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
și programe informatice, produse și/sau 
achiziționate și puse în funcțiune, folosite în 
scopul desfăşurării activităţii economice, sunt 
scutite de impozit.  
Autor: Grupul Parlamentar UDMR 

viitoare mai consistente la bugetul 
de stat din impozitul pe profitul 
unor afaceri înfloritoare, se pun 
bazele creării de noi locuri de 
muncă, de reinstituire a spiritului 
antreprenorial în activități de 
producție, baza unei creșteri 
economice sănătoase. 
2. Prin vot. 

  (1) Profitul obtinut in cursul unui exercitiu 
financiar investit în echipamente tehnologice - 
maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - astfel cum 
sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul 
privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, cu 
completările ulterioare, produse si/sau 
achizitionate si puse în functiune in cursul acelui 
exercitiu, folosite în scopul desfăşurării activit 
ăţii economice, este scutit de impozit. 
Autor: dp. Horga Vasile - PNL 

1. 
2. Prin vot 

 

 (2) Profitul investit potrivit alin.(1) reprezintă 
soldul contului de profit şi pierdere, respectiv 
profitul contabil brut cumulat de la începutul 
anului, obținut până în trimestrul sau în anul 
punerii în funcţiune a activelor prevăzute la 
alin.(1). Scutirea de impozit pe profit aferentă 
investiţiilor realizate se acordă în limita 
impozitului pe profit datorat pentru perioada 
respectivă. 

 (2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezintă 
soldul contului de profit şi pierdere, respectiv 
profitul contabil brut cumulat de la începutul 
exercițiului si pana la încheierea acestuia. 
Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor 
realizate, se acordă în limita impozitului pe profit 
datorat pentru întregul exercițiu financiar. 
Autor: dp. Horga Vasile -  PNL 

1. 
2. Prin vot 

 

 (3) Pentru contribuabilii care au obligaţia de a 
plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în 
care se efectuează investiţii în trimestrele 
anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la 

(3) Pentru contribuabilii care au obligaţia de a 
plăti impozit pe profit trimestrial, scutirea de 
impozit pe profitul investit potrivit alin.(1), se 
face pentru întregul profit contabil cumulat, 

1. 
2. Prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
începutul anului se scade suma profitului investit 
anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. În cazul 
în care în trimestrul în care se pun în funcțiune 
activele prevăzute la alin.(1) se înregistrează 
pierdere contabilă, iar în trimestrul următor sau la 
sfârșitul anului se înregistrează profit contabil, 
impozitul pe profit aferent profitului investit nu 
se recalculează. 

obținut pana la momentul punerii in funcțiune 
a investițiilor, dar nu mai mult decât suma 
investita. 
În cazul în care suma investita nu este 
acoperita de profitul contabil cumulat obținut 
pana la momentul punerii in funcțiune a 
investițiilor, diferența rezultata se va acoperi 
din profiturile cumulate obținute ale 
perioadelor următoare pana la încheierea 
exercițiului financiar. 
Autor: dp. Horga Vasile -  PNL 

 (5) Scutirea se calculează trimestrial sau anual, 
după caz. Suma profitului pentru care s-a 
beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai 
puţin partea aferentă rezervei legale, se 
repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu 
prioritate pentru constituirea rezervelor, până la 
concurenţa profitului contabil înregistrat la 
sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la 
sfârşitul exerciţiului financiar se realizează 
pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea 
impozitului pe profit aferent profitului investit, 
iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma 
profitului investit. 

(5) Scutirea se calculează trimestrial sau anual, 
după caz, in condițiile alin.(2) si (3). Suma 
profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de 
impozit pe profit, mai puţin partea aferentă 
rezervei legale, se repartizează la sfârşitul 
exerciţiului financiar, cu prioritate pentru 
constituirea rezervelor, până la concurenţa 
profitului contabil înregistrat la sfârşitul 
exerciţiului financiar. În cazul în care la sfârşitul 
exerciţiului financiar se realizează pierdere 
contabilă nu se efectuează recalcularea 
impozitului pe profit aferent profitului investit, 
iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma 
profitului investit. 
Autor: dp. Horga Vasile -  PNL 

1. 
2. Prin vot 

 

8.  Art. 22, alin. (51) nou 
(51) Pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii 
plătitoare de impozit pe profit, așa cum sunt 
definite acestea de legislația in vigoare, profitul 
contabil brut obținut in cursul exercițiul 
financiar, poate fi utilizat integral pentru 
realizarea de investiții din orice categorie de 

1. Revigorarea sectorului 
IMM-urilor in Romania 
depinde de posibilitatea 
accesului la finantare ieftina a 
acestuia si fara garantii 
imobiliare. Din pacte sectorul 
bancar nu a cuplat la astfel de 

Camera 
Deputaților  
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
mijloace fixe prevăzute in Catalogul privind 
clasificarea si duratele normale de funcționare 
a mijloacelor fixe, cat si pentru finanțarea 
capitalului de lucru al acestora. Prin capital de 
lucru se înțelege orice cheltuiala efectuata in 
scopul desfășurării activității economice a 
întreprinderii, inclusiv cheltuielile 
reglementate prin acte normative in vigoare. 
Autori: dp. Horga Vasile şi Doboş Anton - PNL

finantari ramanand in sarcina 
statului rezolvarea acestei 
importante probleme. 
2. Prin vot. 

9.  NOU 
”Scutire pentru aplicarea unei invenții 
Art. 221 – (1) În cazul în care producerea unor 
bunuri se realizează pe baza unor invenţii sau 
inovații înregistrate la OSIM, contribuabilul 
va fi scutit de impozitul pe profit care rezultă 
din aplicarea noii invenției sau inovației timp 
de cinci ani în cazul primei aplicări economice 
la nivel național a respectivei invenții sau 
inovații. 
(2) Ministerul Finanțelor Publice emite norme 
metodologice de aplicare a prevederilor alin 
(1)”. 
 
Autor Erdei Dolóczki István - UDMR 

1. Propunerea stimulează 
aplicarea invențiilor 
înregistrate la OSIM, 
valorific 
2. Prin vot. 
 
 

Camera 
Deputaților  

10.  Art. 25. alin. (11) nou 
(11) Impozitul pe teren achitat de contribuabil 
în numele proprietarului persoană fizică, în 
condițiile contractului de arendare încheiat 
între părți, sunt cheltuieli deductibile pentru 
determinarea rezultatului fiscal. Cuantumul 
impozitului se scade din venitul net calculat 
conform art. 85 alin. (8) 
Autor: Grupul Parlamentar UDMR 

1.Posibilitatea plății 
impozitului pe teren  de către 
locatar în numele 
proprietarului va conduce la o 
mai bună colectare a taxelor 
la bugetele locale. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților  
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
11. Art. 25. alin. (3), pct.4  

l) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor 
rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv 
în scopul activităţii economice, cu o masă totală 
maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 
kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de 
pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în 
proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. 
Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru 
situaţiile în care vehiculele respective se înscriu 
în oricare dintre următoarele categorii: 

 
l) 80% din cheltuielile aferente vehiculelor 
rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv 
în scopul activităţii economice, cu o masă totală 
maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 
kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de 
pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în 
proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. 
Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru 
situaţiile în care vehiculele respective se înscriu 
în oricare dintre următoarele categorii: 
Autor: Grupul Parlamentar UDMR 

1. Contribuabilii de bună-
credință care utilizează mai 
mult de 50% din 
combustibilul consumat în 
prezent  nu pot deduce 
cheltuielile reale pe care le au 
în derularea afacerii proprii. 
2. Prin vot. 
 

Camera 
Deputaților 

12. Art. 25. alin. (3), pct.4, lit. l), pct. 2 
2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi 
de achiziţii; 

 
pct. 2.vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de 
achiziţii, precum si de persoanele cu funcții de 
conducere si de administrare ale persoanei 
juridice, cate un autoturism pentru fiecare 
persoana cu astfel de atribuție; 
Autori: Horga Vasile şi Doboş Anton - PNL  

1. Persoanele cu funcții de 
conducere ale persoanei fizice 
utilizează mijlocul de 
transport strict in scopuri 
economice. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

13.  La articolul  25 alin (4) după litera s) se 
introduce o nouă literă, litera t, cu următorul 
cuprins: 
t) cheltuielile şi operaţiunile financiare 
derulate cu agenţi economici de tip offshore; 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 
 

1. Prevedere esenţială în lupta 
împotriva evaziunii fiscale şi 
în preîntâmpinarea diferitelor 
forme de spălare de bani 
transnaţionale, cunoscându-se 
operaţiunile tot mai frecvente 
ale unor agenţi economici din 
România în sensul eludării 
legii fiscale naţionale. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

14. Art. 28. – (7) 
c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a 
mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 
ani. 

 
c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a 
mijlocului fix amortizabil este mai mare de 11 
ani.

1. Pentru a delimita clar 
duratele de utilizare a 
mijloacelor fixe pentru care 
se aplică coeficienții.

Camera 
Deputaților  



15 
 

Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
Autori: Horga Vasile şi Doboş Anton - PNL 2. Prin vot. 

15.  La articolul 28 după alineatul (7) se introduce 
un nou alineat (71), cu următorul cuprins: 
(71) Pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii 
organizate potrivit legislației in vigoare, care 
utilizează metoda de amortizare degresiva, 
amortizarea se calculează prin multiplicarea 
cotelor de amortizare liniară cu unul dintre 
coeficienţii următori:

1. Pentru sectorul IMM-urilor 
recuperarea amortizării 
trebuie sa se facă mai rapid 
prin aceasta metoda având in 
vedere starea precara a 
mijloacelor fixe ale acestora. 
2. Prin vot. 
 

Camera 
Deputaților 

 a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a 
mijlocului fix amortizabil este între 2 şi 5 ani;

 b) 2.5, dacă durata normală de utilizare a 
mijlocului fix amortizabil este între 6 şi 10 ani;

 c) 4,5, dacă durata normală de utilizare a 
mijlocului fix amortizabil este mai mare de 11 ani. 
Autori: Horga Vasile şi Doboş Anton - PNL  

16.  Capitolul V se elimina in totalitate 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

17.  
 
Art.43.- (1) O persoană juridică română care 
plăteşte dividende către o persoană juridică 
română are obligaţia să reţină, să declare şi să 
plătească impozitul pe dividende reţinut către 
bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul 
articol. 

La articolul 43 alineatele (1), (2) şi (4) se  
elimină 
Se elimină 
 

1. Solicităm menținerea 
eliminării impozitului pe 
dividendele aferente 
acțiunilor tranzacționate în 
cadrul pieței de capital, 
considerând că statul ar trebui 
să stimuleze astfel investițiile 
transparente în acțiunile 
emitenților la bursa de valori 
și listarea la bursă a unui 
număr cât mai mare de 
companii. Pe lângă 
încurajarea investițiilor 
persoanelor fizice, măsura ar 
evita și dubla impozitare a 

Camera 
Deputaților 

 (2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin 
aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra 
dividendului brut plătit unei persoane juridice 
române. Impozitul pe dividende se declară şi se 
plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte 
dividendul.  

Se elimină 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
 (4) Prevederile prezentului articol nu se aplică 

în cazul dividendelor plătite de o persoană 
juridică română unei alte persoane juridice 
române, dacă persoana juridică română care 
primeşte dividendele deţine, la data plăţii 
dividendelor, minimum 10% din titlurile de 
participare ale celeilalte persoane juridice, pe o 
perioadă de 1 an împlinit până la data plăţii 
acestora inclusiv. 

Se elimină 
 
Autor: Erdei Istvan - UDMR 

profitului practicată în acest 
moment în cazul dividendelor 
distribuite către persoane 
juridice române cu deținere 
mai mică de 10% din 
capitalul altei societăți 
românești sau a unei dețineri 
a participațiilor mai recente 
de un an de la data 
înregistrării în contabilitate a 
dividendelor. 
2. Prin vot. 
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TITLUL III  

IMPOZITUL PE VENUTURILE MICROINTREPRINDERILOR 
 

Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
1. Art. 47.-(1) 

c) a realizat venituri care nu au depăşit 
echivalentul în lei a 65.000 euro. Cursul de 
schimb pentru determinarea echivalentului în 
euro este cel valabil la închiderea exerciţiului 
financiar în care s-au înregistrat veniturile; 

 
c) a realizat venituri care nu au depăşit 
echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de 
schimb pentru determinarea echivalentului în 
euro este cel valabil la închiderea exerciţiului 
financiar în care s-au înregistrat veniturile; 
 
Autor: Grup Parlamentar al PNL 

1)Scopul acestui impozit este 
sa stimuleze dezvoltarea 
antreprenoriatului si crearea 
de noi locuri de munca, in 
special in zone mai putin 
dezvoltate. Masura este 
necesara mai ales in contextul 
diferentierii cotelor in functie 
de numarul de angajati. 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

2. Art. 47.-(2) 
a)  75.000 euro, pentru încadrarea în categoria 
microîntreprinderilor în anul 2017;  
b) 85.000 euro, pentru încadrarea în categoria 
microîntreprinderilor în anul 2018; 
c) 100.000 euro, pentru încadrarea în categoria 
microîntreprinderilor începând cu anul 2019. 

a)  100.000 euro, pentru încadrarea în 
categoria microîntreprinderilor în anul 2017; 
b) 110.000 euro, pentru încadrarea în 
categoria microîntreprinderilor în anul 2018; 
c) 125.000 euro, pentru încadrarea în 
categoria microîntreprinderilor începând cu anul 
2019 
 
Autori: Dep. PSD Popeangă, Dep. Iriza Dan 
Scarlat 

1)Nu există influenţe 
financiare; contribuie la 
realizarea unui venit sigur la 
Bugetul de Stat 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

3. Art.48.- (1) Impozitul reglementat de prezentul 
titlu este obligatoriu. 

Art.48.- (1) Impozitul reglementat de 
prezentul titlu este opţional. 
 
Autor: Dep. PSD Cătălin Marian Rădulescu 
Grupul Parlamentar UDMR 
 

1) Alegerea modalităţii de 
impozitare, 16% pe profitul 
realizat sau cotele stabilite în 
prezentul capitol, trebuie să 
fie la latitudinea 
microîntreprinderii. 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

  Art. 48. - (1) Contribuabilii care se încadrează 
în categoria microîntreprinderilor definite 

1)Acest regim fiscal a fost 
gandit ca o facilitate pentru 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
potrivit prezentei legi, pot opta pentru plata 
impozitului pe venit conform prezentului titlu. 
 
Autor: Dep. PNL Maria-Andreea PAUL 

micii antreprenori. Din 
pacate, el sa transformat intr-
o povara pentru unii, mai ales 
pentru cei care fac investitii 
micute si care nu au 25.000 
euro capital social astfel incat 
sa poata sa isi reporteze 
pierderea din primul an. 
Propun deci la revenirea la 
aplicarea optional a acestui 
regim fiscal 
2) prin vot 

4. Art. 48.- (3) O persoană juridică română care 
este nou-înfiinţată este obligată să plătească 
impozit pe veniturile microîntreprinderilor 
începând cu primul an fiscal, dacă condiţia 
prevăzută la art.47  alin.(1) lit.d) este îndeplinită 
la data înregistrării în registrul comerţului. 

(3) O persoană juridică română care este nou-
înfiinţată poate opta să plătească impozit pe 
veniturile microîntreprinderilor începând cu 
primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art.47  
alin.(1) lit.d) este îndeplinită la data înregistrării 
în registrul comerţului. 
 
Autor: Dep. PNL Vasile Horga, Dep. PNL Anton 
Doboş 

1) Este necesara optiunea 
contribuabilului pentru a 
datora impozit pe venit sau pe 
profit 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

  (3) Se elimină 
 
Autor: Dep. PNL Maria-Andreea PAUL 

1) 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

5. Art. 48.- (5) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(3), persoana juridică română nou-înfiinţată 
care, la data înregistrării în registrul comerţului, 
are subscris un capital social reprezentând cel 
puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro 
poate opta să aplice prevederile titlului II. 
Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii 
valorii capitalului social de la data înregistrării, 
pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei 

Art. 48.- (5) Se elimină. 
 
 
Autor: Dep. PNL Vasile Horga, Dep. Anton 
Doboş 

1)Optiunea de la alin.(3) 
rezolva problema. 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
juridice respective. În cazul în care această 
condiţie nu este respectată, persoana juridică 
aplică prevederile prezentului titlu, începând cu 
anul fiscal următor celui în care capitalul social 
este redus sub valoarea reprezentând echivalentul 
în lei al sumei de 25.000 euro de la data 
înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute la art.47. Cursul de schimb utilizat 
pentru determinarea echivalentului în lei pentru 
suma de 25.000 euro este cursul de schimb 
leu/euro comunicat de Banca Naţională a 
României, valabil la data înregistrării persoanei 
juridice. 

6. Art.48.- (6) 
d) desfășoară activităţi de explorare, 
dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și 
gazelor naturale. 

Art. 48. – (6) După lit. d) se introduce o nouă 
literă, lit.e) 
 
 
e) contribuabilii care obţin venituri majoritare 
din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a 
cartofului, pomicultură şi viticultură 
 
Autor: Dep. PNL V. Horga, V. Varga 

1)Corelare cu prevederile art. 
34 alin.(5) lit.b) din actualul 
Cod fiscal 
2)prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

7. Art.51.- (1) Cotele de impozitare pe veniturile 
microîntreprinderilor sunt: 
a) 1%  pentru microîntreprinderile care au 2 
sau mai mulți  salariați; 
b)  3%  pentru microîntreprinderile care au un 
singur salariat; 
c)  5%  pentru microîntreprinderile care nu au 
salariați. 

 
 
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 
salariați, inclusiv; 
b) nemodificat; 
 
c) 3% + 1530 lei trimestrial, pentru 
microîntreprinderile care nu au salariati. 
Această suma se actualizează în funcție de 
evoluția salariului de bază minim brut pe tară 
garantat în plată, prin ordin al ministrului 

1)Este necesar să se 
stabilească o sumă fixă de 
impozit întrucât prin 
stabilirea unei cote  de 
impozit de 3%  asupra 
veniturilor, contribuabilul nu 
ar datora impozit pe 
veniturile  
microintreprinderilor 
deoarece pe perioada de 
inactivitate 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
finanțelor publice; 
d) 3% pentru microîntreprinderile care nu se 
încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b), și 
care se află într-una din următoarele situații 
înscrise în registrul comerțului sau în registrul 
ţinut de instanţele judecătoreşti competente, 
după caz: 

1. dizolvare urmată de lichidare, 
potrivit legii;  

2. declarare pe proprie răspundere a 
nedesfăşurării de activităţi la sediul 
social/sediile secundare, potrivit legii. 
e) o sumă fixă pentru microîntreprinderile 
care nu se încadrează în prevederile lit.a) sau 
lit.b), și care se află într-una din următoarele 
situații: 
- inactivitate temporară, potrivit legii înscrisă 
în registrul comerțului sau în registrul ţinut de 
instanţele judecătoreşti competente 
- inactivi fiscali conform  art.  78^1 din Codul 
de procedură fiscală 
Nota: Litera e) a fost introdusă  de AJFP Gorj 
. In Codul fiscal rescris aceste situaţii sunt 
prevăzute la litera d), impozitul calculându-se 
prin aplicarea cotei de 3%) 
Autori: Dep. PSD Popeangă, Dep. Iriza Dan 
Scarlat

temporară/inactivitate fiscală  
nu realizează venituri.  
2) prin vot 

  a) 3% pentru microîntreprinderile care au peste 2 
salariați, inclusiv; 
b) 2% pentru microîntreprinderile care au un 
salariat; 
c) 1%  pentru microîntreprinderile care nu au 

1) 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
salariați. 
 
Autor: Dep. PSD Cătălin Marian Rădulescu 

  a) 1%  pentru microîntreprinderile care au 2 sau 
mai mulţi  salariaţi; 
b) 1,5%  pentru microîntreprinderile care au un 
singur salariat. 
c) 3% pentru microîntreprinderile fără salariat. 
 
Autor: Grup UDMR 
 

1)Reducerea cotelor de 
impozitare conduce la crearea 
resurselor pentru angajarea de 
salariaţi.  
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

  a) 1% pentru microîntreprinderile care au 
peste 2 salariati, inclusiv; 
b) 3% pentru microîntreprinderile care au un 
salariat; 
c) 3% + 1530 lei trimestrial, pentru 
microîntreprinderile care nu au salariati. 
Această suma se actualizează în functie de 
evolutia salariului de bază minim brut pe tară 
garantat în plată, prin ordin al ministrului 
finantelor publice; 
d) 3% pentru microîntreprinderile care nu se 
încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b), si 
care se află într-una din următoarele situatii 
înscrise în registrul comertului sau în registrul 
ţinut de instanţele judecătoreşti competente, 
după caz: 

1. dizolvare urmată de lichidare, 
potrivit legii;  

2. inactivitate temporară, potrivit legii; 
3. declarare pe proprie răspundere a 

nedesfăşurării de activităţi la sediul 
social/sediile secundare, potrivit legii. 

1) 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
(2) În cazul în care, în cursul anului fiscal, 
numărul de salariati se modifică, cotele 
prevăzute la alin.(1) se aplică în mod 
corespunzător, începând  cu trimestrul în care 
s-a efectuat   modificarea, potrivit legii. 
(3) În sensul prezentului articol, prin salariat 
se întelege persoana anjagată cu contract 
individual de muncă cu normă întreagă, 
potrivit legii. 
(4) În aplicarea prevederilor alin.(1) lit.c), 
microîntreprinderile nou-înfiintate, cu 
exceptia celor prevăzute la alin.(1) lit.d) pct.3, 
precum si cele care se dizolvă fără a intra în 
lichidare, pentru trimestrul începerii/încheierii 
perioadei impozabile, recalculează suma de 
1530 lei corespunzător numărului de zile 
aferente acestor trimestre în care 
microîntreprinderea a existat. 
(5) Prevederile alin.(1) lit.d) pct.2 si 3 se aplică 
microîntreprinderilor în inactivitate 
temporară/nedesfăşurare a activităţii începând 
cu data înscrierii în registrul 
comerţului/registrul ţinut de instanţele 
judecătoreşti competente a acestor menţiuni. 
Pentru trimestrul începerii/ încetării perioadei 
de inactivitate/nedesfăşurare a activităţii, 
suma de 1530 lei se recalculează în functie de 
numărul de zile în care microîntreprinderea 
nu se afla în stare de inactivitate/nedesfăşurare 
a activităţii. 
(6) Prevederile alin.(1) lit.d) pct.1 se aplică 
microîntreprinderilor aflate în dizolvare 
urmată de lichidare, de la data începerii 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
operaţiunii de lichidare, potrivit legii. Pentru 
trimestrul începerii perioadei de dizolvare 
urmată de lichidare, suma de 1530 lei se 
recalculează în functie de numărul de zile în 
care microîntreprinderea nu se afla în stare de 
dizolvare urmată de lichidare. 
 
Prevederile prezentului articol nu se aplica 
societatilor  comerciale cu activitate 
suspendata potrivit legii 
 
Autor: Dep. Nosa 

  (1) Cota de impozitare pe veniturile 
microîntreprinderilor este de 3% din veniturile 
realizate. Microîntreprinderile vor plăti o cotă 
redusă, după cum urmează: 
a) 1%  pentru microîntreprinderile care au 2 
sau mai mulţi  salariaţi; 
b)  2%  pentru microîntreprinderile care au un 
singur salariat cu o normă întreagă; 
Autor: Deputat PNL Andreea Maria PAUL 
Deputat PNL Gheorghe Ialomiţianu 
Grupul Parlamentar al PNL 

1)Cotele de impozitare pentru 
microîntreprinderi trebuie să 
fie stimulative pentru cele 
care crează locuri de muncă 
în economie. Cu toate 
acestea, procentul de 5% 
pentru micorîntreprinderile 
fără angajaţi sau de 3% 
pentru cele cu un singur 
angajat pot determina 
abandonarea exercitării unor 
activităţi economice sau 
relansarea acestora dacă la un 
moment dar acestea se află în 
dificultate. 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

  d) 3% pentru microîntreprinderile care nu se 
încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b), şi 
care se află într-una din următoarele situaţii 
înscrise în registrul comerţului sau în registrul 
ţinut de instanţele judecătoreşti competente, 

1) 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
după caz: 
1. dizolvare urmată de lichidare, potrivit legii; 
2. inactivitate temporară, potrivit legii; 
3. declarare pe proprie răspundere a 
nedesfăşării de activităţi la sediul social/sediile 
secundare, potrivit legii. 
Autor: Dep. PNL V. Horga, V. Varga 

8. Art.51.- (2) Cota de 3% se aplică şi pentru 
microîntreprinderile care nu se încadrează în 
prevederile alin.(1) lit.a) sau lit.b), și care se află 
în una dintre următoarele situații înscrise în 
registrul comerțului sau în registrul ţinut de 
instanţele judecătoreşti competente, după caz: 

(2) Cota de 1,5% se aplică şi pentru 
microîntreprinderile care nu se încadrează în 
prevederile alin.(1) lit.a) sau lit.b), şi care se află 
în una dintre următoarele situaţii înscrise în 
registrul comerţului sau în registrul ţinut de 
instanţele judecătoreşti competente, după caz: 
 
Autor: Grup UDMR 

1)Propunem eliminarea 
excepţiilor deoarece 
facilitatea este 
disproporţionată faţă de 
birocraţia implicată de 
evidenţa clară şi corectă a 
impozitelor datorate de 
microîntreprinderi. 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

9. Art.51.- (3) Prin excepție de la prevederile 
alin.(1) lit.b) și c), pentru persoanele juridice 
române nou-înființate, care au până la un salariat 
inclusiv şi sunt constituite,  pe o durată mai mare 
de 48 de luni, iar acționarii/asociații lor nu au 
deținut titluri de participare în alte persoane 
juridice, cota de impozitare este 1% pentru 
primele 24 de luni de la data înregistrării 
persoanei juridice, potrivit legii. Cota de 
impozitare se aplică până la sfârșitul trimestrului 
în care se încheie perioada de 24 de luni. 
Prevederile prezentului alineat se aplică dacă în 
cadrul unei perioade de 48 de luni de la data 
înregistrării, microîntreprinderea  nu  se afla în 
următoarele situații: 

(3) Se elimină 
 
 
Autor: Grup UDMR 

1) 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

10.  După alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. 1)Introducerea impozitului Camera 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
(31) : 
 
Art. 51.- (31) Prin excepție de la prevederile 
alin.(1)activităţile microîntreprinderilor din 
domeniile CAEN 5510 „Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare similare” CAEN 5520 
„Facilităţi de cazare pentru vacanţă şi 
perioade de scurtă durată CAEN 5590 „Alte 
servicii de cazare” CAEN 5610 „Restaurante” 
CAEN 5621 „Activităţi de alimentaţie 
(catering) pentru evenimente” CAEN 5629 
 „Alte servicii de alimentaţie”  CAEN 5630 
„Baruri şi alte spaţii de servire a băuturilor” 
pot opta pentru impozitul forfetar 
anual. Formula de calcul se stabileşte de către 
Ministerul Finanţelor Publice în funcţie 
de rangul localităţii, suprafaţa utilă a locaţiei 
şi un coeficient de sezonalitate. 
Autor: Dep PNL  Maria-Andreea Paul, Dep. 
Mihai Tararache 
 

forfetar pentru toți agenții 
economici care activează în 
domeniul turismului de pe 
litoral. Cu alte cuvinte, 
propun ca hotelurile, 
restaurantele, terasele, 
cluburile etc să plătească o 
taxă fixă anuală. Menționez 
că această măsură ar fi 
agreată de marea majoritate a 
operatorilor din turism de pe 
litoral. 
Propunerea mea este ca, 
înainte de a se aplica pe 
teritoriul întregii țări, această 
măsură să fie aplicată în 
cadrul unui proiect pilot doar 
pe litoral pe o perioadă de 2 
ani. 
2) prin vot 

Deputaţilor 

11. Art.52.- (1) Dacă în cursul unui an fiscal o 
microîntreprindere realizează venituri mai mari 
de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate 
din consultanţă şi management în veniturile totale 
este de peste 20%  inclusiv, aceasta datorează 
impozit pe profit, începând cu trimestrul în care 
s-a depăşit oricare dintre aceste limite. Nivelul 
veniturilor prevăzute în cadrul acestui articol se 
modifică după cum urmează: 

Art. 52. - (1) Dacă în cursul unui an fiscal o 
microîntreprindere realizează venituri mai mari 
de 100.000 euro sau ponderea veniturilor 
realizate din consultanţă şi management în 
veniturile totale este de peste 20%  inclusiv, 
aceasta datorează impozit pe profit, începând cu 
trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste 
limite.  
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1) 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

12. Art.55.- (1) Persoanele juridice care se 
înfiinţează în cursul unui an fiscal, precum  și  

(1) Persoanele juridice române plătitoare de 
impozit pe profit, precum  și  

1) Consideram ca pentru 
persoanele juridice care se 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
microîntreprinderile care intră sub incidenţa 
prevederilor art.52 comunică organelor fiscale 
competente aplicarea/ieşirea din sistemul de 
impunere pe veniturile microîntreprinderilor,  
potrivit prevederilor Codului de procedură 
fiscală. 

microîntreprinderile care intră sub incidenţa 
prevederilor art. 51 comunică organelor fiscale 
teritoriale aplicarea/ieşirea din sistemul de 
impunere pe veniturile microîntreprinderilor,  
potrivit prevederilor Codului de procedură 
fiscală. 
(2) Persoanele juridice române plătitoare de 
impozit pe profit comunică organelor fiscale 
teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe 
veniturile microîntreprinderilor, până la data de 
31  martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte 
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. 
(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, 
una dintre condiţiile impuse la art.47 alin.(1) lit.d) 
şi e) nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea 
comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din 
sistemul de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor, până la data de 31 martie 
inclusiv a anului fiscal următor. 
 
Autori: Dep. PSD Popeangă, Dep. Iriza Dan 
Scarlat 

înfiinţează în cursul anului sa 
ramana in vigoarea 
prevederea inscrierii 
menţiunii în cererea de 
inregistrare la registrul 
comertului 
2) prin vot 

 Art.57.-(2) Pentru declararea, reţinerii şi plata 
impozitării pe dividendele plătite, către o 
persoană juridică română, sunt obligate să aplice 
prevederile art.43 al titlului II. 

(2) Se elimină. 
 
Autor: Grup Parlamentar al PNL 

1) 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
Titlul IV  

IMPOZITUL PE VENIT 
 

Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
1.   Art.60.- Sunt scutiţi de la plata impozitului 

pe venit următorii contribuabili: 
  Camera 

Deputaților 
2.    Art. 60, alin. (1) persoanele fizice  cu 

handicap grav sau accentuat, pentru veniturile 
realizate din:   

(1) persoanele fizice  cu handicap grav sau 
accentuat, pentru veniturile realizate in limita 
a 1.050 lei/luna, respectiv 12.600 de lei/an 
din: 
Autor: Grup Parlamentar PNL 

1.Trebuie sa evitam 
abuzurile. Asa cum sunt 
scrise acum, persoanele cu 
handicap pot fi folosite 
pentru a “sifona” profiturile 
companiilor, pentru tot felul 
de acivitati de consultanta, 
intermediere, etc. Cred ca 
este mult mai rezonabil dpdv 
social ca persoanele cu 
handicap grav sau accentuat 
sa beneficieze de  o scutire  
in limita unui venit 
impozabil de , sa zicem 
1.050 de lei /luna (la fel ca la 
pensii).  
2. PRIN VOT 

Camera 
Deputaților 

3.  Art. 60 --  e)Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

Deputat: Cristina Nichita, PSD 

 

1. 
2. PRIN VOT 

Camera 
Deputaților 

4.  Art. 60--  f) Venituri din premii si jocuri de noroc 

Deputat: Cristina Nichita, PSD 

 

1.Articolul 60, in 
reglementarea propusa de 
Codul Fiscal aflat in 
dezbatere are in vedere 
impozitarea veniturilor care 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
sunt obtinute din 
desfasurarea unei activitati 
economice sau asimilate care 
atrage remuneratia. 
Consideram insa ca este 
oportuna includerea in 
categoria veniturilor scutite 
de impozitul pe venit si acele 
sume de bani reprezentand 
venituri din cedarea 
folosintei bunurilor, din 
investitii si din premii si 
jocuri de noroc, intrucat si 
aceste tipuri de venituri sunt 
rezultatul unui efort sau 
contributii ale persoanei 
suferinde a unui handicap 
grav sau accentuat, si deci, 
aceste modificari au in 
vedere scopul initial avut in 
vedere de legiuitor in 
redactarea acestui articol. 
De asemenea, o astfel de 
reglementare ar avea ca efect 
incurajarea participarii 
sociale si implicare in 
activitati de natura 
economica temporare si 
alternative a persoanelor cu 
handicap, efecte de dorit in 
contextul in care se doreste 
incluziunea sociala a acestor 
persoane, cresterea gradului 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
de independenta a acestora 
fata de sistemul de asistenta 
sociala si dobandirea 
abilitatilor economice si 
sociale normale de catre 
aceste persoane. 
2. PRIN VOT 

5.     Art. 60, alin. (2) persoanele 
fizice, pentru veniturile realizate din venituri din 
salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art.76 
alin.(1)-(3), ca urmare a desfășurării activităţii de 
creare de programe pentru calculator. Încadrarea 
în activitatea de creare de programe pentru 
calculator se face prin ordin comun al ministrului 
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor 
vârstnice, ministrului pentru societatea 
informaţională, ministrului educației şi cercetării 
științifice și al ministrului finanţelor publice. 

(2) Suma neimpozabila lunara de 
1.050 lei se majoreaza cu 50 lei in fiecare an 
fiscal, respectiv 600 lei anual, incepand cu 
drepturile aferente lunii ianuarie, pana ce 
plafonul de venit neimpozabil ajunge la 
valoarea de 1.200 lei/lunar 

Autor: Grup Parlamentar PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

6.  Art. 60, alin. (3) --- (3) persoanele fizice, pentru  veniturile 
din dividende de la persoane juridice 
romane sau de la persoanele juridice straine 
mentionate in Anexa 1. 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

7.  Art. 60, alin. (3) --- La art. 60, după alin. (2) se introduce un nou 
alin., (3), cu următorul cuprins: 
 
(3) persoanele fizice, pentru veniturile din 
dividende, definite la art. 7. 
Autor: Grup Parlamentar PNL 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan Erdei 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

8.  Art. 60, alin. (4) --   (4) persoanelor fizice, pentru veniturile 1.Scutirea de la plata Camera 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
realizate din venituri din salarii și asimilate 
salariilor prevăzute la art. 75 alin. (1) – (3), ca 
urmare a exercitării profesiei de medic, de 
activități referitoare la sănătatea umană, de 
îngrijire medicală și asistență socială, inclusiv 
în regim independent. Stabilirea încadrării 
contribuabililor care beneficiază de această 
facilitate se face prin ordin al ministrului 
sănătății. 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei 

impozitului a veniturilor 
rezultate din desfășurarea 
unor activități medicale 
poate fi o măsură de natură a 
genera câștiguri mai mari 
pentru medici și, în final,  
poate avea ca efect stoparea 
migrației cadrelor medicale. 
2. PRIN VOT 

Deputaților 

9.     Art. 62, alin. (1) lit. e)
 veniturile realizate din valorificarea 
bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin 
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, 
care fac obiectul programelor naţionale finanţate 
din bugetul de stat sau din alte fonduri publice; 

e) veniturile realizate din valorificarea 
bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin 
centrele de colectare, precum veniturile de 
orice fel, în bani sau în natură, primite la 
predarea deșeurilor de echipamente electrice 
și electronice și a deșeurilor de ambalaje; 
Autor: Grup Parlamentar PNL 
 

1.Impozitarea veniturilor 
obtinute de persoane fizice 
din predarea deseurilor de 
orice fel a adus venitui 
derizorii la buget (toata 
categoria “alte venituri” 
genereaza venituri de 130 de 
milioane de lei), dar a 
generat aparitia si 
dezvoltarea unui intreg lant 
de companii “cu 
comportament fiscal 
inadecvat”, practice 
majoritatea colectarii primare 
fiind facute de companii care 
apar si dispar, dar care 
“mananca” marja 
companiilor care 
functioneaza corect.  
2. PRIN VOT 

Camera 
Deputaților 

10.  Art. 62, alin. (1) ---  j1) pensiile plătite din fondurile constituite 
prin contribuții obligatorii la un sistem de 

1.Pensiile a căror valoare 
sunt sub pensia minimă 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de 
pensii facultative și cele finanțate din 
bugetul de la stat al cărui cuantum este de 
maxim la valoarea pensiei minime sociale, 
stabilită în condițile legii 
 
Autori 
Deputat PNL Claudia Boghicevici 
Grup Parlamentar PNL

socială ar trebui scutite de la 
plata impozitului pe venit, 
având în vedere valoarea 
minimă a acesteia cât și 
actualul nivel de trai. 
2. PRIN VOT 

11.     Art. 62, alin. (1), lit. l)
 veniturile primite ca urmare a transferului 
dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile 
şi mobile din patrimoniul personal, altele decât 
câştigurile din transferul titlurilor de valoare şi/sau 
aurului financiar prevăzute la capitolul V, precum 
şi altele decât cele definite la capitolul IX. Sunt 
considerate bunuri mobile la momentul înstrăinării 
şi bunurile valorificate prin centrele de colectare, 
în vederea dezmembrării, care fac obiectul 
Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat 
sau din alte fonduri publice; 

l) veniturile primite ca urmare a 
transferului dreptului de proprietate asupra 
bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul 
personal, altele decât câştigurile din 
transferul titlurilor de valoare şi/sau aurului 
financiar prevăzute la cap.V, precum şi altele 
decât cele definite la cap.IX; 
Autor: Grup Parlamentar PNL 
 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

12.     Art. 62, alin. (1), lit. y)
 veniturile de orice fel, în bani sau în natură, 
primite la predarea deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice și a deșeurilor de ambalaje 
din patrimoniul personal; 

y) alte venituri care nu sunt 
impozabile, aşa cum sunt precizate la fiecare 
categorie de venit. 
Autor: Grup Parlamentar PNL 

 
 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

13.      Art. 64, alin. (1) lit. e)
 pensii; 

a) Pensiile, al căror cuantum este mai 
mare decât pensia minimă socială, 
stabilită prin lege ; 

Autori 
Deputat PNL Claudia Boghicevici 

1.Pensiile a căror valoare 
sunt sub pensia minimă 
socială ar trebui scutite de la 
plata impozitului pe venit, 
având în vedere valoarea 
minimă a acesteia cât și 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
Grup Parlamentar PNL 

 

actualul nivel de trai. 
2. PRIN VOT 

14.  Art. 64, alin. (3) Începând cu data de 1 ianuarie 
2019, pentru veniturile prevăzute la alin.(1), cu 
excepția veniturilor din dividende, cota de impozit 
este de 14%. 

SE ELIMINA 
Autor: Grupul Parlamentar PNL 

1. 
2.PRIN VOT 

Camera 
Deputaților 

15.      Art. 68, alin. 5), lit. c)
 cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute 
prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra 
valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile 
personalului, pentru destinaţiile prevăzute la art.25 
alin.(3) lit.c) din titlul II, după caz;  

c) cheltuielile sociale, în limita sumei 
obţinute prin aplicarea unei cote de până la 5% 
asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu 
salariile personalului, pentru destinaţiile 
prevăzute la art.25 alin.(3) lit.c) din titlul II, 
după caz; 
Autor: Cristina Nichita, PSD 

1. 
2. PRIN VOT 

Camera 
Deputaților 

16.  --- c1) 80% din cheltuielile aferente vehiculelor 
rutiere motorizate care nu sunt utilizate 
exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a 
căror masă totală maximă autorizată nu 
depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 
scaune de pasageri, incluzând şi scaunul 
şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă. 
Aceste cheltuieli sunt integral deductibile 
pentru situaţiile în care vehiculele respective se 
înscriu în oricare dintre următoarele categorii: 
1.vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de 
urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii 
de curierat; 
2.vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de 
achiziţii; 
3.vehiculele utilizate pentru transportul de 
persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de 
taximetrie; 
4.vehiculele utilizate pentru prestarea de 

1.Contribuabilii de bună-
credință care utilizează mai 
mult de 50% din 
combustibilul consumat în 
prezent  nu pot deduce 
cheltuielile reale pe care le 
au în derularea afacerii 
proprii. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea 
către alte persoane sau pentru instruire de către 
şcolile de şoferi; 
5.vehiculele utilizate ca mărfuri în scop 
comercial. 
Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor 
prevederi nu includ cheltuielile privind 
amortizarea. În cazul vehiculelor rutiere 
motorizate, aflate în proprietate sau în 
folosinţă, care nu fac obiectul limitării 
deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile 
generale de deducere. Modalitatea de aplicare a 
acestor prevederi se stabileşte prin normele  
metodologice date în aplicarea art.68; 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan Erdei 

17.  Art. 68 -- După art. 68 se introduce un articol nou, 
articolul 681, cu următorul cuprins: 
”Stabilirea deducerilor personale 
”Art. 681 – Contribuabilii care, în limita a trei 
salarii medii brute stabilite la fundamentarea 
bugetului de stat realizează venituri lunare 
definite la art.67, au dreptul la deducerea din 
venitul brut a unei sume sub formă de deducere 
personală calculată conform art. 77.” 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei 

1.Propunerea este în 
concordanță cu principiile 
fiscalității enunțate la art. 3, 
dreptul de deducere fiind 
deja prevăzut pentru 
veniturile din salarii.  
2. PRIN VOT 

Camera 
Deputaților 

18.     Art. 71, alin. (2) Opţiunea de a 
determina venitul net în sistem real, pe baza 
datelor din contabilitate, potrivit prevederilor 
art.68, este obligatorie  pentru  contribuabil  pe  o 
perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se 
consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă 
contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul 

(2) Opţiunea pentru determinarea venitului net 
în sistem real sau revenirea la sistemul anterior 
în condițiile prevăzute la alin. (2) se exercită 
prin completarea declaraţiei privind venitul 
realizat la organul fiscal competent pentru 
fiecare an fiscal, până la data de 25 mai 
inclusiv a anului următor celui de realizare a 

1. Propunerea are ca scop 
reducerea birocrației, 
opțiunea contribuabilului 
nefiind relevantă în luna 
ianuarie pentru calcule 
efectuate la finele lui mai. 
2. PRIN VOT 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
anterior, prin completarea corespunzătoare a 
declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit 
şi depunerea formularului la organul fiscal 
competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a 
anului următor expirării perioadei de 2 ani. 

venitului. 
Autor: Grup Parlamentar UDMR 
 

19.     Alin. 71, alin. (3) Opţiunea 
pentru determinarea venitului net în sistem real se 
exercită prin completarea declaraţiei privind 
venitul estimat/norma de venit cu informaţii 
privind determinarea venitului net anual în sistem 
real şi depunerea formularului la organul fiscal 
competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în 
cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate 
în anul precedent, respectiv în termen de 30 de 
zile de la începerea activităţii, în cazul 
contribuabililor care încep activitatea în cursul 
anului fiscal. 

Alineatul (3) se elimină  
Autor: Grup Parlamentar UDMR 
 
 
 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

20.  Alin. 71, alin. (4) -- (4) Optiunea de a detemina venitul net pe baza 
datelor din contabilitatea în partida simpla , 
precum si renunțarea la aceasta opțiune se 
exercită de contribuabil in declaratia provizorie 
de impozit. 
Autor: Grup Parlamentar UDMR 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

21.      Art. 76, alin. 2), lit. k)
 indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite de salariaţi, potrivit legii, pe 
perioada delegării/detaşării, după caz, în altă 
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul 
serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a 
de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru personalul din instituţiile 
publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul 
salariaţilor reprezentanţelor din România ale 

k) indemnizaţiile şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, primite de salariaţi, potrivit 
legii, pe perioada delegării/detaşării, după caz, 
în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în 
interesul serviciului, pentru partea care 
depăşeşte de 1,5 ori salariul minim pe 
economie, corespunzator perioadei pentru 
care acestea se acorda. Aceste prevederi se 
aplică şi în cazul salariaţilor reprezentanţelor 
din România ale persoanelor juridice străine; 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 
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Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
persoanelor juridice străine; Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

22.  Art. 76, alin. 2 --- k1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de 
salariaţii care nu au un loc stabil de muncă pe 
perioada deplasării, pentru o perioadă mai mare 
de 12 ore, în scopul exercitării atribuțiilor de 
serviciu, într-o localitate situată la o distanţă 
mai mare de 5 km de localitatea în care se află 
sediul principal al angajatorului sau, în cazul în 
care persoana aflată în deplasare de serviciu a 
fost alocată unui sediu secundar al 
angajatorului, de localitatea în care se află acest 
sediul secundar, pentru partea care depăşeşte 
limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin 
hotărâre a Guvernului pentru personalul din 
instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi 
în cazul salariaţilor reprezentanţelor din 
România ale persoanelor juridice străine; 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

1.Actualul Proiect de Lege 
privind Codul Fiscal 
reglementează doar 
tratamentul fiscal al sumelor 
acordate salariaților pe 
perioada delegării şi detaşării 
în interes de serviciu, precum 
şi tratamentul fiscal al 
sumelor primite de 
administratori şi directori pe 
perioada deplasării în 
interesul desfăşurării 
activităţii în baza rapoartelor 
juridice în temeiul cărora îşi 
desfăşoară activitatea. Pentru 
raţiuni de claritate legislativă 
şi unitate de tratament fiscal 
se impune reglementarea 
expresă şi a tratamentului 
fiscal al 
indemnizaţiilor/sumelor 
acordate salariaţilor care se 
află în deplasare în scopul 
realizării atribuţiilor de 
serviciu.  
2. PRIN VOT 

Camera 
Deputaților 

23.  Art. 76, alin. (2) l1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de 
salariaţii care au raporturi de muncă cu 
angajatori nerezidenţi şi care nu au un loc stabil 
de muncă, pe perioada deplasării în România, 
pentru o perioadă mai mare de 12 ore, în scopul 

1.Această reglementare 
expresă este necesară  şi 
pentru a se evita o eventuală 
aplicare a unui tratament 
fiscal discriminatoriu acestor 
tipuri de cheltuieli, fără nicio 

Camera 
Deputaților 
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 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
exercitării atribuțiilor de serviciu, într-o 
localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km 
de localitatea în care se află sediul principal al 
angajatorului sau, în cazul în care persoana 
aflată în deplasare de serviciu a fost alocată 
unui sediul secundar al angajatorului, de 
localitatea în care se află acest sediul secundar,  
pentru partea care depăşeşte nivelul legal 
stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara 
de rezidenţă a angajatorului nerezident de care 
ar beneficia personalul din instituţiile publice 
din România dacă s-ar deplasa în ţara 
respectivă; 
 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

justificare economică sau 
juridică.   
2. PRIN VOT 
 
 

24.      Art. 76, alin. (2) lit. m)
 indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite pe perioada deplasării, în altă 
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul 
desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în 
raportul juridic, de către administratorii stabiliţi 
potrivit actului constitutiv, contractului de 
administrare/mandat,  de către directorii care îşi 
desfăşoară activitatea în baza contractului de 
mandat potrivit legii, de către membrii 
directoratului de la societățile administrate în 
sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, 
potrivit legii, precum și de către manageri, în baza 
contractului de management prevăzut de lege,  
pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori 
nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului 
pentru personalul din instituţiile publice; 

m) indemnizaţiile şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, primite pe perioada deplasării, 
în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în 
interesul desfășurării activității, astfel cum este 
prevăzut în raportul juridic, de către 
administratorii stabiliţi potrivit actului 
constitutiv, contractului de 
administrare/mandat,  de către directorii care îşi 
desfăşoară activitatea în baza contractului de 
mandat potrivit legii, de către membrii 
directoratului de la societățile administrate în 
sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, 
potrivit legii, precum și de către manageri, în 
baza contractului de management prevăzut de 
lege,  pentru partea care depăşeşte de 1,5 ori 
salariul minim pe economie, corespunzator 
perioadei pentru care acestea se acorda; 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 
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Camera 

Decizională 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

25.  Art. 76, alin. (2) t) sumelor platite in baza unui contract civil 
incheiat cu un membru al unei profesii 
liberale care desfasoara activitate 
dependenta 
Autor: Grupul Parlamentar PNL 

1.Aceasta prevedere este 
necesara pentru a da partilor 
libertate in alegerea formei 
contractuale de colaborare, in 
special in cazurile in care 
contractual de munca nu este 
o optiune. 
Alin 8 este necesar pentru a 
putea folosi mai departe (la 
reglementarea contributiilor 
sociale obligatorii) 
terminologia “activitati 
dependente”. 
2.PRIN VOT 

Camera 
Deputaților 

26.      Art. 76, alin. (3) lit. h)
 tichete-cadou acordate potrivit legii, cu 
excepţia destinaţiilor şi limitelor prevăzute la 
alin.(4) lit.a), tichete de masă, vouchere de 
vacanță şi tichete de creșă, acordate potrivit legii. 

h) tichete-cadou acordate potrivit legii, cu 
excepţia destinaţiilor şi limitelor prevăzute la 
alin.(4) lit.a), tichete de masă, vouchere de 
vacanță şi tichete de creșă, acordate potrivit 
legii. 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos PNL 

1.Se exlud tichetele de masa 
din categoria avantajelor in 
bani sau natura pentru a fi 
impozitate 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

27.  Art. 76, alin. (4) ---- a1) tichetele de masa si vaucherele de 
vacanta acordate potrivit legii; 

Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

28.  Art. 76, alin. (4) --- Cadourile în bani sau în natură, inclusiv 
tichete cadou oferite de angajatori salariaţilor 
şi  în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, 
cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului 
şi a sărbătorilor similare ale altor culte 
religioase, precum şi cadourile oferite 
angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt 
neimpozabile, în măsura în care valoarea 

1.Extinderea 
neimpozabilităţii şi asupra 
cadourilor în bani sau în 
natură, inclusiv tichete cadou 
oferite angajatilor cu aceeiaşi 
ocazie prin  corelarea cu 
prevederile de la art.25, 
alin.3) ,lit.c-3. 

Camera 
Deputaților 
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 autorul acestuia 
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admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice 
ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 
lei. 
Autor: Vasile Horga, Varga Vasile, PNL 

2. PRIN VOT 

29.      Art. 76, alin. (4), lit. f)
 contravaloarea echipamentelor tehnice, a 
echipamentului individual de protecţie şi de lucru, 
a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi 
materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi 
privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum 
şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de 
echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în 
vigoare; 

f) contravaloarea echipamentelor tehnice, a 
echipamentului individual de protecţie şi de 
lucru, a alimentaţiei de protecţie, a 
medicamentelor şi materialelor igienico-
sanitare, a altor drepturi privind sănătatea şi 
securitatea în muncă, precum şi a 
uniformelor/îmbrăcămintei de serviciu impuse 
de angajator şi a drepturilor de echipament, ce 
se acordă potrivit legislaţiei în vigoare sau a 
prevederilor contractelor de 
munca/regulamentelor sau deciziilor interne; 
 
Deputat PNL – Eugen Nicolăescu 
Grupul Parlamentar al PNL 

1.Conform proiectului de 
Cod fiscal in dezbatere, sunt 
deductibile la impozitul pe 
profit, respectiv nu sunt 
impozabile, atat din punctul 
de vedere al impozitului pe 
salar, cat si din punctul de 
vedere al contributiilor 
sociale obligatorii, 
uniformele ce se acorda 
potrivit legislatiei in vigoare. 
Exista insa companii, cum 
sunt, de exemplu, agentiile 
de turism si companiile 
aeriene,  in care 
uniformele/imbracamintea de 
servici este impusa si 
suportata de catre angajator, 
conform prevederilor din 
contractele de munca sau din 
regulamentele/deciziile 
interne. 
2. PRIN VOT 

Camera 
Deputaților 

30.      Alin. 76, alin. (4) lit. h)
 indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite de salariaţi,  potrivit legii, pe 
perioada delegării/detaşării, după caz, în altă 
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul 
serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal 

h) indemnizaţiile şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, primite de salariaţi,  potrivit 
legii, pe perioada delegării/detaşării, după caz, 
în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în 
interesul serviciului, pentru partea ce nu 
depaseste de 1,5 ori salariul minim pe 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru 
personalul din instituţiile publice, precum şi cele 
primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport 
şi cazare; 

economie, corespunzator perioadei pentru 
care acestea se acorda., precum şi cele primite 
pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi 
cazare; 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

31.  Alin. 76, alin. (4) h1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de 
salariaţii care nu au un loc stabil de muncă pe 
perioada deplasării, pentru o perioadă mai mare 
de 12 ore, în scopul exercitării atribuțiilor de 
serviciu, într-o localitate situată la o distanţă 
mai mare de 5 km de localitatea în care se află 
sediul principal al angajatorului sau, în cazul în 
care persoana aflată în deplasare de serviciu a 
fost alocată unui sediu secundar al 
angajatorului, de localitatea în care se află acest 
sediul secundar, în limita a de 2,5 ori nivelul 
legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru 
personalul din instituţiile publice, precum şi 
cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare; 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

1.Actualul Proiect de Lege 
privind Codul Fiscal 
reglementează doar 
tratamentul fiscal al sumelor 
acordate salariaților pe 
perioada delegării şi detaşării 
în interes de serviciu, precum 
şi tratamentul fiscal al 
sumelor primite de 
administratori şi directori pe 
perioada deplasării în 
interesul desfăşurării 
activităţii în baza rapoartelor 
juridice în temeiul cărora îşi 
desfăşoară activitatea. Pentru 
raţiuni de claritate legislativă 
şi unitate de tratament fiscal 
se impune reglementarea 
expresă şi a tratamentului 
fiscal al indemnizaţiilor şi 
sumelor acordate salariaţilor 
care se află în deplasare în 
scopul realizării atribuţiilor 
de serviciu.  
2. PRIN VOT 

Camera 
Deputaților 

32.  Alin. 76, alin. (4) i1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de 
salariaţii care au raporturi de muncă cu 

1.Această reglementare 
expresă este necesară  şi 
pentru a se evita o eventuală 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
angajatori nerezidenţi şi nu au un loc stabil de 
muncă, pe perioada deplasării în România, 
pentru o perioadă mai mare de 12 ore, în scopul 
exercitării atribuțiilor de serviciu, într-o 
localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km 
de localitatea în care se află sediul principal al 
angajatorului sau, în cazul în care persoana 
aflată în deplasare de serviciu a fost alocată 
unui sediul secundar al angajatorului, de 
localitatea în care se află acest sediul secundar,  
în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru ţara de rezidenţă a 
angajatorului nerezident de care ar beneficia 
personalul din instituţiile publice din România 
dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, precum şi 
cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare; 
Autor: deputat Adrian Merka 

aplicare a unui tratament 
fiscal discriminatoriu acestor 
tipuri de cheltuieli, fără nicio 
justificare economică sau 
juridică.   
2. PRIN VOT 

33.  Art. 76, alin. (4) ---- i1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de 
salariaţii care au raporturi de muncă cu 
angajatori nerezidenţi şi nu au un loc stabil de 
muncă, pe perioada deplasării în România, 
pentru o perioadă mai mare de 12 ore, în scopul 
exercitării atribuțiilor de serviciu, într-o 
localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km 
de localitatea în care se află sediul principal al 
angajatorului sau, în cazul în care persoana 
aflată în deplasare de serviciu a fost alocată 
unui sediul secundar al angajatorului, de 
localitatea în care se află acest sediul secundar,  
în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru ţara de rezidenţă a 

1.Această reglementare 
expresă este necesară  şi 
pentru a se evita o eventuală 
aplicare a unui tratament 
fiscal discriminatoriu acestor 
tipuri de cheltuieli, fără nicio 
justificare economică sau 
juridică.   
2. PRIN VOT 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
angajatorului nerezident de care ar beneficia 
personalul din instituţiile publice din România 
dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, precum şi 
cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare; 
Autor: deputat Adrian Merka 

34.      Alin. 76, alin. (4) lit. j)
 indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite pe perioada deplasării, în altă 
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul 
desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în 
raportul juridic, de către administratorii stabiliţi 
potrivit actului constitutiv, contractului de 
administrare/mandat, de către directorii care îşi 
desfăşoară activitatea în baza contractului de 
mandat potrivit legii, de către membrii 
directoratului de la societățile administrate în 
sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, 
potrivit legii, și de către manageri, în baza 
contractului de management prevăzut de lege, în 
limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin 
hotărâre a Guvernului pentru personalul din 
instituţiile publice, precum şi cele primite pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare. 
Plafonul  zilnic neimpozabil se acordă numai dacă 
durata deplasării este mai mare de 12 ore, 
considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de 
deplasare în interesul desfășurării activității; 

j) indemnizaţiile şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, primite pe perioada deplasării, 
în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în 
interesul desfășurării activității, astfel cum este 
prevăzut în raportul juridic, de către 
administratorii stabiliţi potrivit actului 
constitutiv, contractului de 
administrare/mandat, de către directorii care îşi 
desfăşoară activitatea în baza contractului de 
mandat potrivit legii, de către membrii 
directoratului de la societățile administrate în 
sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, 
potrivit legii, și de către manageri, în baza 
contractului de management prevăzut de lege, 
pentru partea ce nu depaseste de 1,5 ori 
salariul minim pe economie, corespunzator 
perioadei pentru care acestea se acorda., 
precum şi cele primite pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi cazare. Plafonul  
zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata 
deplasării este mai mare de 12 ore, 
considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de 
deplasare în interesul desfășurării activității; 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

35.      Art. 76, alin. (4) lit. o)
 sumele sau avantajele primite de persoane 
fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un 

o) sumele sau avantajele primite din activitşţi 
dependente desfăşurate într-un stat străin sau în 
apele internaţionale, indiferent de tratamenul 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din 
statul respectiv. Fac excepţie veniturile salariale 
plătite de către sau în numele unui angajator care 
este rezident în România ori are sediul permanent 
în România, care sunt impozabile în România 
numai în situaţia în care România are drept de 
impunere; 

fiscal din statul angajatorului respectiv de către 
orice cetăţean român care nu este prezent 
pentru operioadă sau mai multe perioade ce 
depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul 
oricărui interval de 12 luni consectuive, care 
se încehei în anul calendaristic vizat. Fac 
excepţie veniturile salariale plătite de către sau 
în numele unui angajator care este rezdent în 
România ori are sediul permanent în România, 
care sunt impozabile în România numai în 
situaţia în care România are drept de impunere. 
Autor: Ninel Peia 

36.   o) sumele si avantajele primite de persoane 
fizice din activităţi dependente desfăşurate într-
un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal 
din statul respectiv, sau din activităţi 
dependente desfăşurate în apele 
internaţionale. Fac excepţie veniturile 
salariale plătite de către sau în numele unui 
angajator care este rezident în România ori are 
sediul permanent în România, care sunt 
impozabile în România numai în situaţia în 
care România are drept de impunere; 
Autor: Ninel Peia 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

37.     Art. 76, alin. (6)
 Indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, impozabile, primite pe perioada delegării 
în altă localitate, în România şi în străinătate, se 
consideră venituri aferente lunii în care se aprobă 
decontul. Impozitul se calculează şi se reţine prin 
cumularea cu veniturile din salarii şi asimilate 
salariilor aferente lunii respective, iar plata 
impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar 

(6) Indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, impozabile, primite pe perioada 
delegării, detaşării sau deplasării în altă 
localitate, în România şi în străinătate, în 
interesul serviciului, se consideră venituri 
aferente lunii în care se aprobă decontul. 
Impozitul se calculează şi se reţine prin 
cumularea cu veniturile (din salarii şi asimilate 
salariilor) aferente lunii respective, iar virarea 

1.Întrucât proiectul de Cod 
Fiscal reglementează atât 
tratamentul fiscal al sumelor 
acordate pe perioada 
delegării, cât şi cel al 
sumelor acordate pe perioada 
detaşării şi deplasării, pentru 
claritate legislativă şi unitate 
de terminologie şi tratament 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
sau trimestrial, potrivit prevederilor art.80 şi 82, 
după caz. 

impozitului la bugetul de stat se efectuează 
lunar sau trimestrial potrivit prevederilor art.79 
şi 81, după caz. 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

fiscal se impune includerea 
sumelor primite cu ocazia 
detaşării şi deplasării în sfera 
acestui text de lege. 
2. PRIN VOT 

38.  Art. 76 ---- (8) Veniturile din salarii precum si cele 
asimilate salariilor sunt venituri din 
activitati dependente. 
Autor: Grup Parlamentar PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

39.  Art. 76 ---  (8) Veniturile din salarii precum si cele 
asimilate salariilor sunt venituri din 
activitati dependente. 
Autor: Grup Parlamentar PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

40.   Art.77.- (1) Persoanele fizice prevăzute la 
art.59 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) au dreptul la 
deducerea din venitul net lunar din salarii a unei 
sume sub formă de deducere personală, acordată 
pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai 
pentru veniturile din salarii la locul unde se află 
funcţia de bază. 

Art.77.-(1)Persoanele fizice prevăzute la art.59 
alin.(1) lit.a) şi alin.(2) au dreptul la deducerea 
din venitul net lunar din salarii şi asimilate 
salariilor, definite conform art.76, a unei sume 
sub formă de deducere personală, acordată 
pentru fiecare lună a perioadei impozabile 
numai pentru veniturile din salarii la locul unde 
se află funcţia de bază. 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

41.   Art. 77. - (1) Persoanele fizice prevăzute 
la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la 
deducerea din venitul net lunar din activitati 
dependente a unei sume sub formă de 
deducere personală, acordată pentru fiecare 
lună a perioadei impozabile numai pentru 
veniturile din activitati dependente la locul 
unde se află funcţia de bază. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

42.     Art. 77, alin. (2) Deducerea (2) Deducerea personală se acordă pentru 1.Propunerea vine în Camera 
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crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
personală se acordă pentru persoanele fizice care 
au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, 
astfel: 

persoanele fizice care au un venit lunar brut 
mai mic sau egal cu salariul mediu pe 
economie utilizat la fundamentarea bugetului 
de stat pentru anul fiscal în curs, inclusiv, 
astfel: 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei 
 

sprijinul familiilor cu mai 
mulți copii și totodată 
țintește stimularea 
reîncadrării în muncă a 
părintelui care a beneficiat de 
concediul pentru creșterea 
copilului.  
În prezent, raportul dintre 
numărul persoanelor care 
contribuie la bugetul 
asigurărilor sociale de stat și 
numărul pensionarilor este 
aproximativ de 1:1, 
subvenția de la bugetul de 
stat asigurând echilibrarea 
BASS cu sume din ce mai 
consistente (în 2015 suma 
atinge nivelul de 20 de 
miliarde de lei, din care 15 
miliarde se vor aloca 
achitării pensiilor aflate în 
plată). De asemenea, în 
prezent România are o rată 
de ocupare, între 52% pentru 
femei și 67% pentru bărbați, 
cu o medie de 59%, adică 11 
pp sub ținta de atins în 2020 
de 70%, foarte redusă 
comparativ cu statele 
dezvoltate ale Uniunii 
Europene. În perspectiva 
atingerii vârstei de 
pensionare a cohortei 1968-

Deputaților 
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crt. 

Text Iniţial 
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 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
1969 (așa-numiții 
”decreței”), situația fondului 
de pensii publice se va 
înrăutăți simțitor. 
2.PRIN VOT 

43.   (2) Deducerea personală se acordă pentru 
persoanele fizice care au un venit lunar brut de 
până la 2.200 lei inclusiv, astfel: 
Autor: Vasile Horga, Anton Doboş, Dumitru 
Pardău, Mihaela Stoica PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

44.      Art. 77, alin. (2)  i) pentru 
contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 
300 lei; 

i) pentru contribuabilii care nu au persoane în 
întreţinere 25% din venitul brut lunar; 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

45.   i) pentru contribuabilii care nu au persoane în 
întreţinere - 400 lei; 
Autor: Vasile Horga, Anton Doboş, Dumitru 
Pardău, Mihaela Stoica PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

46.      Art. 77, alin. (2), ii) pentru 
contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 
400 lei; 

ii) pentru contribuabilii care au o persoană în 
întreţinere 35% din venitul brut lunar; 
 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

47.    ii) pentru contribuabilii care au o 
persoană în întreţinere - 500 lei; 
Autor: Vasile Horga, Anton Doboş, Dumitru 
Pardău, Mihaela Stoica PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

48.      Art. 77, alin. (2) iii) pentru 
contribuabilii care au două persoane în întreţinere 
- 500 lei; 

iii) pentru contribuabilii care au două persoane 
în întreţinere 45% din venitul brut lunar; 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

49.   iii) pentru contribuabilii care au două 
persoane în întreţinere - 600 lei; 

1. 
2. PRIN VOT

Camera 
Deputaților 
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 autorul acestuia 
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admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
Autor: Vasile Horga, Anton Doboş, Dumitru 
Pardău, Mihaela Stoica PNL 

 

50.      Art. 77, alin. (2) iv)  pentru 
contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 
600 lei; 

iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în 
întreţinere 55% din venitul brut lunar; 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

51.    iv)  pentru contribuabilii care au trei 
persoane în întreţinere 800 lei; 
Autor: Vasile Horga, Anton Doboş, Dumitru 
Pardău, Mihaela Stoica PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

52.      Art. 77, alin. (2) v) pentru 
contribuabilii care au patru sau mai multe 
persoane în întreţinere - 800 lei. 

v) pentru contribuabilii care au patru persoane 
în întreţinere 65% din venitul brut lunar; 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

53.   v) pentru contribuabilii care au patru sau 
mai multe persoane în întreţinere - 1000 lei. 
Pentru fiecare copil aflat in intretinere 
dintre persoanele prevazute la lit.ii-v, se va 
mai acorda 100 lei deducere personala. 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

54.   v) pentru contribuabilii care au patru sau 
mai multe persoane în întreţinere - 1,270 lei. 
Autor: Vasile Horga, Anton Doboş, Dumitru 
Pardău, Mihaela Stoica PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

55.  Art. 77, alin. (2) --  vi) pentru contribuabilii care au cinci sau mai 
multe persoane în întreţinere 100% din venitul 
brut lunar. 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

56.      Art. 77, alin. (2) Pentru 
contribuabilii care realizează venituri brute lunare 
din salarii cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei, 
inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă 

Pentru contribuabilii care realizează venituri 
brute lunare cuprinse între unu și trei salarii 
medii pe economie utilizate la fundamentarea 
bugetului de stat, inclusiv, deducerile personale 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 
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Camera 

Decizională 
de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al 
ministrului finanţelor publice. 

sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se 
stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor 
publice. 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei 

57.   Pentru contribuabilii care realizează venituri 
brute lunare din salarii cuprinse între 2.200,01 
lei şi 6.600 lei, inclusiv, deducerile personale 
sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se 
stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor 
publice. 
Autor: Vasile Horga, Anton Doboş, Dumitru 
Pardău, Mihaela Stoica PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

58.      Art. 77, alin. (2) Pentru 
contribuabilii care realizează venituri brute lunare 
din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă 
deducerea personală. 

Pentru contribuabilii care realizează venituri 
brute de peste trei ori nivelul unui salariu 
mediu pe economie utilizat la fundamentarea 
bugetului de stat deducerea personală lei nu se 
acordă. 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

59.   Pentru contribuabilii care realizează venituri 
brute lunare din salarii de peste 6.600 lei nu se 
acordă deducerea personală. 
Autor: Vasile Horga, Anton Doboş, Dumitru 
Pardău, Mihaela Stoica PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

60.  Art. 77, alin..... (21)Valoarea deducerii personale acordată 
persoanelor fizice care au un venit lunar brut de 
până la 2.200 lei 
Autor: Vasile Horga, Anton Doboş, Dumitru 
Pardău, Mihaela Stoica PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

61.     Art. 77, alin. (3) Persoana în 
întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi 
membri de familie, rudele contribuabilului sau ale 

(3) Persoana în întreţinere poate fi 
soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, 
rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 
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soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea 
inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi 
neimpozabile, nu depăşesc 300 lei lunar. 

acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale 
cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu 
depăşesc 490 lei lunar. 
Autor: Vasile Horga, Anton Doboş, Dumitru 
Pardău, Mihaela Stoica PNL 

62.     Art. 77, alin. (7) Nu sunt 
considerate persoane aflate în întreţinere 
persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi 
silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele 
colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele 
montane. 

(6) Nu sunt considerate persoane aflate în 
întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri 
agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 
m2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 
20.000 m2 în zonele montane. 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei, Grup Parlamentar PNL Vasile 
Horga, Anton Doboş, Dumitru Pardău, Mihaela 
Stoica 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

63.     Art. 77, alin. (8) Deducerea 
personală determinată potrivit prezentului articol 
nu se acordă personalului trimis în misiune 
permanentă în străinătate, potrivit legii. 

7) Deducerea personală determinată potrivit 
prezentului articol nu se acordă personalului 
trimis în misiune permanentă în străinătate, 
potrivit legii. 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan 
Doloczki Erdei 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

64.     Art. 78, alin. (5) Deducerea 
specială pentru credite se acordă lunar la locul 
unde se acordă şi deducerea personală pentru 
contribuabilii care obţin venituri din salarii la 
funcţia de bază. În cazul în care contribuabilul se 
mută în cursul unei luni la un alt angajator, 
deducerea specială pentru credite se acordă numai 
la primul angajator pentru luna respectivă, iar în 
cazul celui detaşat pentru care plata veniturilor din 
salarii se efectuează de entitatea la care a fost 
detaşat, deducerea respectivă se acordă la această 
entitate.  

(5) Deducerea specială pentru credite se 
acordă lunar la locul unde se acordă şi 
deducerea personală pentru contribuabilii care 
obţin venituri din salarii la funcţia de bază. În 
cazul în care contribuabilul se mută în cursul 
unei luni la un alt angajator, deducerea specială 
pentru credite se acordă numai la primul 
angajator pentru luna respectivă, iar în cazul 
celui detaşat pentru care plata veniturilor din 
salarii se efectuează de entitatea la care a fost 
detaşat, deducerea respectivă se acordă la 
această entitate.  

 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 
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Autor: Grupul Parlamentar PNL 

65.      Art. 78, În cazul 
mutării/detașării contribuabilul are obligația 
înștiințării împrumutătorului și prezentării noului 
angajator/plătitor de venituri din salarii a 
documentelor necesare acordării deducerii 
speciale pentru credite. 

În cazul mutării/detașării contribuabilul 
are obligația înștiințării împrumutătorului și 
prezentării noului angajator/plătitor de venituri 
din activitati dependente a documentelor 
necesare acordării deducerii speciale pentru 
credite. 

Autor: Grupul Parlamentar PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

66.     Art. 78, alin. (8) Obligaţia 
acordării deducerii speciale pentru credite revine 
angajatorului/plătitorului de venituri din salarii. 

(8) Obligaţia acordării deducerii speciale 
pentru credite revine angajatorului/plătitorului 
de venituri din activitati dependente. 

Autor: Grupul Parlamentar PNL 

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

67.   Determinarea impozitului pe veniturile 
din salarii şi asimilate salariilor 

Determinarea impozitului pe venitul 
din activitati dependente 

 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

68.      Art. 79, alin. (2), lit. a) la 
locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea 
cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate 
ca diferenţă între venitul net din salarii calculat 
prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor 
sociale obligatorii  aferente unei luni, datorate 
potrivit legii în România și a contribuţiilor sociale 
obligatorii datorate în statele membre ale Uniunii 
Europene, Spaţiului Economic European şi 
Confederaţiei Elveţiene potrivit prevederilor 
regulamentelor Uniunii Europene, precum și în 
statele cu care România are încheiate 
convenţii/acorduri privind coordonarea sistemelor 
de securitate socială, şi următoarele: 

a) la locul unde se află funcţia de bază, 
prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de 
calcul determinate ca diferenţă între venitul net 
din activitati dependente calculat prin 
deducerea din venitul brut a contribuţiilor 
sociale obligatorii  aferente unei luni, datorate 
potrivit legii în România și a contribuţiilor 
sociale obligatorii datorate în statele membre 
ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic 
European şi Confederaţiei Elveţiene potrivit 
prevederilor regulamentelor Uniunii Europene 
precum și în statele cu care România are 
încheiate convenţii/acorduri privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială, şi 
următoarele: 

Autor: Grupul Parlamentar al PNL

1. 
2. PRIN VOT 
 

Camera 
Deputaților 

69.   a) la locul unde se află funcţia de bază, prin 1.Eliminarea din text, la Camera 
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     Art. 79, alin. (2) i)
 deducerea personală acordată pentru luna 
respectivă; 

aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul 
determinate ca diferenţă între venitul net din 
salarii calculat prin deducerea din venitul brut a 
contribuţiilor sociale, aferente unei luni, altele 
decât contribuţiile de asigurări sociale de 
sănătate prevăzute la titlul V - "Contribuţii 
sociale obligatorii", datorate potrivit legii,. cu 
respectarea prevederilor regulamentelor 
Uniunii Europene sau ale 
convenţiilor/acordurilor privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială în care 
România este parte, şi următoarele: 

Autor: Vasile Horga, Varga Vasile 

calculul impozitului pe 
venitul din salarii a mentiunii 
privind contributia 
individuala de asigurari 
sociale de sanatate, motivat 
de faptul ca aceasta este o 
contributie sociala 
obligatorie conform Codului 
fiscal ca si contributia 
individuala la asigurarile 
sociale si contributia 
individuala la asigurarile 
pentru somaj. Astfel, si 
aceasta ar trebui sa fie 
deductibila la calculul 
impozitului pe venitul din 
salarii ca si pana la 31 
decembrie 2015. 
2. PRIN VOT 

Deputaților 

70.   
Art. 79, alin. (2) 

v) primele de asigurare de viață cu componenta 
de protecție și încheiate pe o durată de minim 
10 ani, reglementate conform Legii nr. 32/2000 
privind activitatea de asigurare și 
supravegherea asigurărilor, cu modificările și 
completările ulterioare, suportate de angajati, 
astfel încât la nivelul anului să nu se 
depăşească echivalentul în lei 400 de euro. 
Autor: APAPR si UNSAR 

 

1. Piața asigurărilor de viață 
din România este mult 
subdezvoltată și în stagnare, 
România aflându-se pe 
ultimele locuri în Europa, cu 
o pondere în PIB a primelor 
brute subscrise (PBS) pentru 
asigurările de viață de 0,3%, 
în timp ce media europeană 
este de 2,9% .  
2. PRIN VOT 

Camera 
Deputaților 

71.  Art. 79, alin. (2) vi) cheltuielile suportate de către angajat 
cu transportul şi cazarea copiilor acestora, elevi 
sau studenţi, aflaţi în întreţinere, în limita a 500 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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ron/lună. 

Autor: Călin Popescu Tăriceanu, Cornelia 
Negruţ, Daniel Chiţoiu, Ion Cupă 

72.  Art. 79, alin. (2) vii) cheltuielile suportate de angajaţi cu 
persoanele aflate în întreţinere, servicii 
medicale şi tratament, altele decât cele 
decontate prin sistemul asigurărilor de stat, 
astfel încât la nivelul anului să nu depăşească 
echivalentul în lei a 1000 euro/an. 

Autor: Călin Popescu Tăriceanu, Cornelia 
Negruţ, Daniel Chiţoiu, Ion Cupă 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

73.     Alin. 79, alin. (5) Plătitorul este 
obligat să determine valoarea totală a impozitului 
anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare 
contribuabil. 

(5) Plătitorul este obligat să determine 
valoarea totală a impozitului anual pe 
veniturile din activitati dependente, pentru 
fiecare contribuabil. 

Autor: Grupul Parlamentar al PNL

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

74.  Art. 79 ---- La art. 79 se introduce  alin (6)1 dupa alin 
(6)  care va avea următorul conţinut:  
 
Art.79.- (6)1  Contribuabilii pot beneficia de 
deducerea din baza de impozitare a cheltuielilor 
de sponsorizare sau mecenat efectuate conform 
legii. 
 
Deputat PNL Pocora Cristina 

1.Propunerea va contribui la 
implicarea in si mai mare 
masura a persoanelor fizice 
in activitatile de interes 
socio-umanitar dezvoltate de 
asociatii si fundatii 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

75.     Art. 79, alin. (7) Obligaţia 
calculării, reţinerii şi plății sumei prevăzute la 
alin.(6) revine organului fiscal competent. 

(7) Obligaţia calculării, reţinerii şi plății 
sumei prevăzute la alin.(6) si (6)1  revine 
organului fiscal competent. 
Deputat PNL Pocora Cristina 

1.Pentru corelare cu 
amendamentul care introduce 
alin (6)1 la art.79 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

76.     Art. 79, alin. (8) Procedura de 
aplicare a prevederilor alin.(6) şi (7) se stabileşte 
prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

(8) Procedura de aplicare a prevederilor 
alin.(6), (6)1  şi (7) se stabileşte prin ordin al 
ministrului finanţelor publice." 
Deputat PNL Pocora Cristina 

1.Pentru corelare cu 
amendamentul care introduce 
alin (6)1 la art.79 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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77.     Art. 80, alin. (3) Numărul 

mediu de salariaţi şi veniturile totale se stabilesc 
potrivit prevederilor art.147 alin.(6) şi (7). 

(3) În cazul instituţiilor publice, 
plătitori de venituri din activitati 
dependente, sunt aplicabile prevederile 
alin.(1).  
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

78.     Art. 82, allin. (7)
 Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei 
unei sume reprezentând până la 2% din impozitul 
anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care 
se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, 
unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de 
burse private, conform legii. 
 Acordarea deducerii speciale pentru 
credite în cazul contribuabililor care obţin 
venituri din salarii la funcţia de bază şi din 
pensii 

Acordarea deducerii speciale pentru credite 
în cazul contribuabililor care obţin venituri 
din activitati dependente la funcţia de bază 
şi din pensii 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 
 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

79.   Art.83.- (1) În cazul în care contribuabilul 
realizează venituri atât din salarii, cât şi din pensii, 
deducerea specială pentru credite se acordă la 
stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat 
de la o singură sursă desemnată de contribuabil. 

Art. 83. - (1) În cazul în care 
contribuabilul realizează venituri atât din 
activitati dependente cât şi din pensii, 
deducerea specială pentru credite se acordă la 
stabilirea bazei impozabile pentru venitul 
realizat de la o singură sursă desemnată de 
contribuabil. 

 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

80.     Art. 83, alin. (2)
 Contribuabilii au obligaţia să înştiinţeze 
angajatorul la care au funcţia de bază, desemnat în 
vederea acordării deducerii speciale pentru 
credite, prin depunerea unei declaraţii pe propria 
răspundere că nu beneficiază de deducerea 
respectivă la determinarea bazei impozabile 
pentru alte venituri realizate din salarii sau pensii. 

(2) Contribuabilii au obligaţia să 
înştiinţeze platitorul de venit la care au funcţia 
de bază, desemnat în vederea acordării 
deducerii speciale pentru credite, prin 
depunerea unei declaraţii pe propria răspundere 
că nu beneficiază de deducerea respectivă la 
determinarea bazei impozabile pentru alte 
venituri realizate din activitati dependente sau 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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pensii. 

Autor: Grupul Parlamentar al PNL 
81.     Art. 84, alin. (2) Persoanele 

fizice care realizează venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai 
mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul 
anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, 
califică aceste venituri în categoria venituri din 
activităţi independente şi le supun regulilor de 
stabilire a venitului net pentru această categorie. 
În aplicarea acestei reglementări, se emite ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală. 

”Persoanele fizice care realizează venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia 
veniturilor din arendă) din derularea unui 
număr mai mare de 5 contracte de închiriere la 
sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal 
următor califică aceste venituri în categoria 
venituri din activităţi independente şi le supun 
regulilor de stabilire a venitului net pentru 
această categorie. În aplicarea acestei 
reglementări se va emite ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.” 
Autor: Vasile Horga, Varga Vasile PNL 

1.Excluderea din categoria 
veniturilor din activităţi 
independente a veniturilor 
obţinute din derularea unui 
număr mai mare de 5 
contracte de arendă, motivat 
de faptul ca: 
-introducerea excepţiei este 
necesară, deoarece unele 
persoane fizice-proprietari de 
terenuri care au încheiat mai 
mult de 5 contracte de arendă 
fac uz de această omitere şi 
refuză reţinerea impozitului 
pe veniturile din arendă prin 
stopaj la sursă de către 
arendaşi. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

82.   Reţinerea impozitului din veniturile din 
investiţii 

Declararea si reţinerea impozitului din 
veniturile din investiţii 
Autor Grupul Parlamentar PNL 

RESPINS 
 
Modificari necesare pentru a 
stabili modul de declarare si 
plata pentru dividendele care 
nu sunt primite de la 
persoane juridice romane sau 
companii din UE 

Camera 
Deputaților 

83.   Art.97.- (1) Veniturile sub formă de 
dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi 
curente, precum şi cele la depozitele clienţilor, 
constituite în baza legislaţiei privind economisirea 
şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul 

Art. 97. – (1) Veniturile sub forma de 
dividende, altele deca cele de la persoane 
juridice romane sau de la companiile 
mentionate in Anexa 1 se impun cu o cota de 
16% din suma acestora. Impozitul se 

1.Modificari necesare pentru 
a stabili modul de declarare 
si plata pentru dividendele 
care nu sunt primite de la 
persoane juridice romane sau 

Camera 
Deputaților 
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locativ, se impun cu o cotă de 16% din suma 
acestora, impozitul fiind final, indiferent de data 
constituirii raportului juridic. Impozitul se 
calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel 
de venituri la momentul înregistrării în contul 
curent sau în contul de depozit al titularului. plata 
impozitului se face lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont. 
Impozitul datorat se plătește integral la bugetul de 
stat. 

calculează prin decizie de impunere emisă de 
organul fiscal în baza declaraţiei anuale de 
venit prevazută la art. 121 alineatul (1). 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

companii din UE. 
2. 

84.     Art. 97, alin. (2) Veniturile 
sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen 
constituite, instrumentele de economisire 
dobândite, contractele civile încheiate se impun cu 
o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind 
final, indiferent de data constituirii raportului 
juridic. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, 
impozitul se calculează şi se reţine de către 
plătitorii de astfel de venituri la momentul 
înregistrării în contul curent sau în contul de 
depozit al titularului, respectiv la momentul 
răscumpărării, în cazul unor instrumente de 
economisire. În situaţia sumelor primite sub formă 
de dobândă pentru împrumuturile acordate pe 
baza contractelor civile, calculul impozitului 
datorat de către plătitorii de venit se efectuează la 
momentul plăţii dobânzii. Plata impozitului pentru 
veniturile din dobânzi se face lunar, până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare 
înregistrării/răscumpărării, în cazul unor 
instrumente de economisire, respectiv la 
momentul plăţii dobânzii, pentru venituri de 
această natură, pe baza contractelor civile. 

(2) Veniturile sub formă de dobânzi 
pentru depozitele la vedere/conturi curente, 
precum şi cele la depozitele clienţilor, 
constituite în baza legislaţiei privind 
economisirea şi creditarea în sistem colectiv 
pentru domeniul locativ, se impun cu o cotă 
de 16% din suma acestora, impozitul fiind 
final, indiferent de data constituirii 
raportului juridic. Impozitul se calculează şi 
se reţine de către plătitorii de astfel de 
venituri la momentul înregistrării în contul 
curent sau în contul de depozit al titularului. 
plata impozitului se face lunar, până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării 
în cont. Impozitul datorat se plătește 
integral la bugetul de stat. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1.Asa cum am precizat 
anterior, elimnarea 
impozitului pe dividendele 
platite de companii din 
Romania (si UE), este foarte 
utila si, pe langa faptul ca da 
un semnal de incredere 
investitorilor, elimina tentatia 
de a “pune pe cheltuieli” tot 
felul de prosti 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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Impozitul datorat se plătește integral la bugetul de 
stat. 

85.     Art. 97, alin. (3) Veniturile 
sub forma dobânzilor plătite de societatea 
emitentă a valorilor mobiliare împrumutate, pe 
parcursul perioadei de împrumut înaintea 
restituirii acestora, se impun cu o cotă de 16% din 
suma acestora,  impozitul fiind final. Calculul şi 
reţinerea impozitului se efectuează de plătitorul de 
venit la data la care acestea sunt plătite. Termenul 
de plată al impozitului este până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care au fost 
plătite contribuabilului îndreptăţit. 

(3) Veniturile sub formă de dobânzi pentru 
depozitele la termen constituite, 
instrumentele de economisire dobândite, 
contractele civile încheiate se impun cu o 
cotă de 16% din suma acestora, impozitul 
fiind final, indiferent de data constituirii 
raportului juridic. Pentru veniturile sub 
formă de dobânzi, impozitul se calculează şi 
se reţine de către plătitorii de astfel de 
venituri la momentul înregistrării în contul 
curent sau în contul de depozit al titularului, 
respectiv la momentul răscumpărării, în 
cazul unor instrumente de economisire. În 
situaţia sumelor primite sub formă de 
dobândă pentru împrumuturile acordate pe 
baza contractelor civile, calculul impozitului 
datorat de către plătitorii de venit se 
efectuează la momentul plăţii dobânzii. Plata 
impozitului pentru veniturile din dobânzi se 
face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare înregistrării/răscumpărării, în 
cazul unor instrumente de economisire, 
respectiv la momentul plăţii dobânzii, 
pentru venituri de această natură, pe baza 
contractelor civile. Impozitul datorat se 
plătește integral la bugetul de stat. 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

86.     Art. 97, alin. (4) În situaţia în 
care se constată elemente care generează 
modificarea veniturilor din dobânzi şi/sau a bazei 

(4) Veniturile sub forma dobânzilor 
plătite de societatea emitentă a valorilor 
mobiliare împrumutate, pe parcursul 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
de impunere aferente veniturilor unei persoane 
fizice, pentru care plătitorul de venit a efectuat 
calculul impozitului pe venit, stabilirea 
diferenţelor de impozit se efectuează la data 
constatării elementelor care generează 
modificarea. Regularizarea diferenţelor de impozit 
se efectuează de către plătitorul de venit începând 
cu luna constatării. 

perioadei de împrumut înaintea restituirii 
acestora, se impun cu o cotă de 16% din suma 
acestora,  impozitul fiind final. Calculul şi 
reţinerea impozitului se efectuează de 
plătitorul de venit la data la care acestea sunt 
plătite. Termenul de plată al impozitului este 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
celei în care au fost plătite contribuabilului 
îndreptăţit. 
Autor: Grupul Parlamentar PNL 

87.     Art. 97, alin. (5) Venitul 
impozabil obţinut din lichidarea unei persoane 
juridice de către acţionari/asociaţi persoane fizice 
sau din reducerea capitalului social, potrivit legii 
care nu reprezintă distribuții în bani sau în natură 
ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturi se 
impun cu o cotă de 16%, impozitul fiind final. 
Obligaţia calculării, reţinerii şi plății impozitului 
revine persoanei juridice. Impozitul calculat şi 
reţinut la sursă  în cazul lichidării persoanei 
juridice se plătește până la data depunerii situaţiei 
financiare finale la oficiul registrului comerţului, 
întocmită de lichidatori, respectiv până la data de 
25 a lunii următoare celei în care a fost distribuit 
venitul reprezentând reducerea capitalului social. 

(5) În situaţia în care se constată elemente 
care generează modificarea veniturilor din 
dobânzi şi/sau a bazei de impunere aferente 
veniturilor unei persoane fizice, pentru care 
plătitorul de venit a efectuat calculul 
impozitului pe venit, stabilirea diferenţelor 
de impozit se efectuează la data constatării 
elementelor care generează modificarea. 
Regularizarea diferenţelor de impozit se 
efectuează de către plătitorul de venit 
începând cu luna constatării. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

88.     Art. 97, alin. (6) În aplicarea 
prevederilor prezentului capitol se utilizează şi 
Norme aprobate prin instrucţiuni comune emise 
de președintele Autorității de Supraveghere 
Financiară și ministrul finanțelor publice. 

6) Venitul impozabil obţinut din lichidarea 
unei persoane juridice de către 
acţionari/asociaţi persoane fizice sau din 
reducerea capitalului social, potrivit legii 
care nu reprezintă distribuții în bani sau în 
natură ca urmare a restituirii cotei-părți din 
aporturi se impun cu o cotă de 16%, 
impozitul fiind final. Obligaţia calculării, 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
reţinerii şi plății impozitului revine 
persoanei juridice. Impozitul calculat şi 
reţinut la sursă  în cazul lichidării persoanei 
juridice se plătește până la data depunerii 
situaţiei financiare finale la oficiul 
registrului comerţului, întocmită de 
lichidatori, respectiv până la data de 25 a 
lunii următoare celei în care a fost distribuit 
venitul reprezentând reducerea capitalului 
social.” 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

89.     Art. 97, alin. (7) Veniturile 
sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut 
ca urmare a deţinerii de titluri de participare 
definite de legislaţia în materie la organisme de 
plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din 
suma acestora, impozitul fiind final. Obligaţia 
calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub 
formă de dividende revine persoanelor juridice, 
odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând 
câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de 
participare de către acţionari/asociaţi/investitori. 
Termenul de virare a impozitului este până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se 
face plata. În cazul dividendelor/ câştigurilor 
obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de 
participare, distribuite, dar care nu au fost plătite 
acţionarilor/asociaţilor/investitorilor până la 
sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile 
financiare anuale, impozitul pe dividende/câştig se 
plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a 
anului următor. Impozitul datorat se virează 
integral la bugetul de stat. 

SE ELIMINA 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 
Grup Parlamentar UDMR, Istvan Erdei 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
90.   

   Art. 97, alin. (8) În cazul 
dividendelor şi/sau dobânzilor plătite de societatea 
emitentă a valorilor mobiliare împrumutate, pe 
parcursul perioadei de împrumut înaintea 
restituirii acestora, calculul şi reţinerea 
impozitului se efectuează de plătitorul de venit la 
data la care acestea sunt plătite. Termenul de 
virare a impozitului este până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care au fost 
plătite contribuabilului îndreptăţit. 

(7) În aplicarea prevederilor 
prezentului capitol se utilizează şi Norme 
aprobate prin instrucţiuni comune emise de 
președintele Autorității de Supraveghere 
Financiară și ministrul finanțelor publice. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

91.      Art. 100. alin. (1) lit. b) suma 
neimpozabilă lunară de 1.050 lei; 

b) suma neimpozabilă lunară egală cu 1,3 
înmulțită cu valoarea punctului de pensie 
stabilit pentru anul în curs; 
Autor: Grupul Parlamentar UDMR, Istvan 
Erdei 

1.În Codul fiscal ar trebui să 
fie prevăzute mecanisme și 
principii, și nu sume fixe, 
deoarece orice sumă absolută 
este arbitrară și inechitabilă.  
2. Prin vot. 
 

Camera 
Deputaților 

92.      Art. 100, alin. (1) lit. c)
 deducerea specială pentru credite 
rescadențate, potrivit legii. 

c) contributii sociale de asigurari sociale de 
sanatate” 
 
Autor: Vasile Horga, Varga Vasile, PNL 

1.Completarea  
în sensul deducerii la 
calculul venitului impozabil 
lunar din pensii prin 
deducerea din venitul din 
pensie şi a contributiei 
sociale de asigurari sociale 
de sanatate, motivat de faptul 
că contributia de asigurari 
sociale de sanatate este o 
contributie obligatorie 
prevazuta in Codul fiscal, si 
pana la data de 31 decembrie 
2015 este deductibila la 
stabilirea venitului impozabil 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
lunar din pensii, astfel cum 
este prevazut de art.69 din 
Codul Fiscal in vigoare. 
2. Prin vot. 

93.     Art. 100, alin. (3) Suma 
neimpozabilă lunară de 1.050 lei se majorează cu 
50 lei  în fiecare an fiscal, începând cu drepturile 
aferente lunii ianuarie,  până ce plafonul de venit 
neimpozabil ajunge la valoarea de 1.200 lei/lunar. 
 
  

SE ELIMINA 
Autor: Grupul Parlamentar UDMR, Istvan 
Erdei 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

94.  (3) Suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei se 
majorează cu 5 lei în fiecare luna, începând cu 
drepturile aferente luni ianuarie, până ce 
plafonul de venit neimpozabil ajunge la 
valoarea de 1.200 lei /lunar. 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos 
 

1.Suma neimpozabila 
reprezentand pensie va creste 
lunar cu 5 lei si nu anual cu 
50 lei pentru ca pensionarii 
sa beneficieze in timp real de 
aceasta deducere. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

95.  Art. 105, alin. (1)  (11) Nu sunt venituri impozabile veniturile 
realizate din valorificarea prin intermediul 
cooperativelor agricole, care funcționează în 
baza Legii nr. 566/2004 a cooperației agricole, 
a produselor prevăzute la art. 104 alin. (1) de 
persoanele fizice membre. 
Autor: Grup Parlamentar UDMR, Istvan Erdei 
 

1.Neimpozitarea veniturilor 
obținute din valorificarea 
producției prin intermediul 
cooperativelor agricole 
reprezintă un stimulent 
pentru producători să se 
asocieze. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

96.     Art. 105, alin. (2) Veniturile 
definite la art.104 alin.(1) sunt venituri 
neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului 
următor: 

Art.105.- (2) Veniturile definite la art.104 
alin.(1) sunt venituri neimpozabile în limitele 
stabilite potrivit tabelului următor: 
Autor: Grup Parlamentar UDMR 

1.Stabilirea limitelor propuse 
în amendament asigură în 
mod realist în cadrul 
fermelor de subzistență și 
mici necesarul 
autoconsumului gospodăriei. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

97.  Nr. 
crt. 

Produse 
vegetale 

Suprafaţă 

1. Cereale până la 2 ha 

 
 

Produse 
vegetale 

Suprafaţă 

1 Cereale până la 5 ha 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
2. Plante 

oleaginoase 
până la 2 ha 

3. Cartof până la 2 ha 
4. Sfeclă de 

zahăr 
până la 2 ha 

5. Tutun până la 1 ha 
6. Hamei pe 

rod 
până la 2 ha 

7. Legume în 
câmp 

până la 0,5 ha 

8. Legume în 
spaţii 
protejate 

până la 0,2 ha 

9. Leguminoase 
pentru boabe 

până la 1,5 ha 

10. Pomi pe rod până la 1,5 ha 
11. Vie pe rod până la 1 ha 
12. Arbuşti 

fructiferi 
până la 1 ha 

13. Flori şi 
plante 
ornamentale 

până la 0,3 ha 

 
 Animale Nr.capete/nr.de 

familii de albine 
1. Vaci până la 2 
2. Bivoliţe până la 2 
3. Oi până la 50 
4. Capre până la 25 
5. Porci pentru 

îngrăşat 
până la 6 

6. Albine până la 75 de 

2 Plante 
oleaginoase 

până la 5 ha 

3 Cartof până la 5 ha 
4 Sfeclă de 

zahăr 
până la 2 ha 

5 Tutun până la 1 ha 
6 Hamei pe 

rod 
până la 2 ha 

7 Legume în 
câmp 

până la 0,5 ha 

8 Legume în 
spaţii 
protejate 

până la 0,2 ha 

9 Leguminoase 
pentru boabe 

până la 1,5 ha 

10 Pomi pe rod până la 1,5 ha 
11 Vie pe rod până la 1 ha 
12 Arbuşti 

fructiferi 
până la 1 ha 

13 Flori şi 
plante 
ornamentale 

până la 0,3 ha 

 
 Animale Nr.capete/nr.de 

familii de albine 
1 Vaci până la 10 
2 Bivoliţe până la 10 
3 Oi până la 200 
4 Capre până la 100 
5 Porci pentru 

îngrăşat 
până la 10 

6 Albine până la 100 de 
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crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
familii 

7. Păsări de 
curte 

până la 100 

 

familii 
7 Păsări de curte până la 100 
   
Autor: Grup Parlamentar UDMR 

98.     Art. 110, lin. (2) Veniturile din 
jocuri de noroc se impun prin reţinere la sursă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin 
reţinerea la sursă, cu o cotă de 1% aplicată 
asupra tuturor sumelor încasate de un 
participant de la un organizator de jocuri de 
noroc. Veniturile din jocuri de noroc care 
depăşesc echivalentul a 15.000 euro se 
impozitează, prin reţinere la sursă, cu 16%, iar 
veniturile care depăşesc echivalentul a 100.000 
euro se impozitează, prin reţinere la sursă,  cu 
25%. 
Autor: Vasile Horga, Varga Vasile, PNL 

1.Indicarea cu precizie a 
modalitatii de reținere a 
impozitului pe venit și 
implicit a persoanei obligate 
sa retina acest impozit 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

99.     Art. 110, alin. (8)
 Contribuabilii care obţin venituri din 
jocurile de noroc prevăzute la alin.(7) au obligaţia 
de a depune declaraţia privind venitul realizat la 
organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, 
până la data de 25 mai inclusiv a anului următor 
celui de realizare a venitului. 

alin.(8) -  Persoanele fizice care obţin venituri 
din jocurile de noroc prevăzute la alineatul (7) 
au obligaţia de a depune declaraţia privind 
venitul realizat la organul fiscal competent, 
pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai 
inclusiv a anului următor celui de realizare a 
venitului,  însoţită de documentele justificative 
emise de organizatorii de jocuri de noroc. 
Organul fiscal competent are obligaţia de a 
stabili impozitul datorat, aferent venitului 
încasat din jocurile de noroc, pe baza 
declaraţiei privind venitul realizat din jocuri de 
noroc, prin emiterea deciziei de impunere. 
Autor: Vasile Horga, Varga Vasile, PNL 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

100. CAPITOLUL IX SE ELIMINA 
Autor: Grupul Parlamentar UDMR, Istvan 
Erdei 

1.Este un impozit pentru care 
nu există fundamentare, 
veniturile din vânzarea 
locuințelor proprietate 

Camera 
Deputaților 
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Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
personală nu poate fi venit 
impozabil decât definit ca 
diferență dintre prețul de 
cumpărare și cel de vânzare. 
2. Prin vot. 

101.  Art.111. alin.  (1) La transferul dreptului 
de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, 
prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de 
orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum 
şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, 
contribuabilii datorează un impozit care se 
calculează astfel: 

Art. 111. – (1) Prin proprietăţi 
imobiliare din patrimoniul personal, in 
intelesul prezentului capitol se intelege 
proprietatile imobiliare folosite de 
contribuabil si familia acestuia ca locuinta 
de domiciliu, case de vacanta sau alt tip de 
locuinta. Venitul/castigul din transferul 
proprietatilor imobiliare  din patrimoniul 
afacerii contribuabilului sunt supuse 
impozitarii conform prevederilor capitolului 
II – venituri din activitati independente.  

(2) La transferul dreptului de 
proprietate şi al dezmembrămintelor 
acestuia, prin acte juridice între vii asupra 
imobilelor de orice fel din patrimoniul 
personal, contribuabilii datorează un 
impozit care se calculează astfel: 

a) pentru imobilele dobândite într-un 
termen de până la 3 ani inclusiv: 

i) 3% până la valoarea de 200.000 lei 
inclusiv; 

ii) peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% 
calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei 
inclusiv; 

b) pentru imobilele dobândite la o dată 
mai mare de 3 ani: 

 i) 2% până la valoarea de 200.000 lei 
inclusiv;

1.Este necesara clarificarea 
faptului ca profesionistii care 
dezvolta/comercializeaza 
imobile ca parte a unei 
activitati comerciale nu sunt 
supusi impozitului conform 
acestui capitol, ci conform 
capitolului II – venituri din 
activitati independente. 
Modificarile de la alin 2/3 
sunt necesare pentru a 
elimina neconcordantele 
existente: impozitul se 
datoreaza la transferul 
imobilelor nu la dobandirea 
lor. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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 autorul acestuia 
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admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
 ii) peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% 

calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei 
inclusiv. 

(3) Impozitul prevăzut la alin. (2) nu se 
datorează în următoarele cazuri: 

a) la transferul dreptului de 
proprietate cu titlul de donaţie între rude şi 
afini până la gradul al III-lea inclusiv, 
precum şi între soţi; 

c) în cazul actelor de desfiinţare cu 
efect retroactiv pentru actele de transfer al 
dreptului de proprietate asupra 
proprietăților imobiliare; 

d) constatarea în condiţiile art.13 din 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(4) Pentru transmisiunea dreptului de 
proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia 
cu titlul de moştenire nu se datorează 
impozitul prevăzut la alin.(2), dacă 
succesiunea este dezbătută şi finalizată în 
termen de 2 ani de la data decesului 
autorului succesiunii. În cazul nefinalizării 
procedurii succesorale în termenul prevăzut 
mai sus, moştenitorii datorează un impozit 
de 1% calculat la valoarea masei 
succesorale. 

(5) Impozitul prevăzut la alin. (2) şi (4) 
se calculează la valoarea declarată de părţi 
în actul prin care se transferă dreptul de 
proprietate sau dezmembrămintele sale. În 
cazul în care valoarea declarată este 



64 
 

Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
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admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
inferioară valorii orientative stabilite prin 
expertiza întocmită de camera notarilor 
publici, impozitul se calculează la nivelul 
valorii stabilite prin expertiză, cu excepţia 
tranzacţiilor încheiate între rude ori afini 
până la gradul al II-lea inclusiv, precum şi 
între soţi, caz în care impozitul se calculează 
la valoarea declarată de părţi în actul prin 
care se transferă dreptul de proprietate. 

(6) Camerele notarilor publici 
actualizează cel puţin o dată pe an 
expertizele privind valoarea de circulaţie a 
bunurilor imobile și le comunică direcţiilor 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice. 

(7) Impozitul prevăzut la alin. (2) şi (4) 
se calculează şi se încasează de notarul 
public înainte de autentificarea actului sau, 
după caz, întocmirea încheierii de finalizare 
a succesiunii. Impozitul calculat şi încasat se 
plătește până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care a fost încasat. În 
cazul în care transferul dreptului de 
proprietate sau al dezmembrămintelor 
acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. 
(2) şi (4), se realizează prin hotărâre 
judecătorească sau prin altă procedură, 
impozitul prevăzut la alin. (2) şi (4) se 
calculează şi se încasează de către organul 
fiscal competent, pe baza deciziei de 
impunere în termen de 60 de zile de la data 
comunicării deciziei. Instanţele judecătoreşti 
care pronunţă hotărâri judecătoreşti rămase 
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Camera 
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definitive și irevocabile/ hotărâri 
judecătoreşti definitive și executorii 
comunică organului fiscal competent 
hotărârea şi documentaţia aferentă în 
termen de 30 de zile de la data hotărârii 
judecătorești rămase definitive și 
irevocabile/hotărârii judecătorești definitive 
și executorii.  

Pentru alte proceduri decât cea 
notarială sau judecătorească contribuabilul 
are obligaţia de a declara venitul obţinut în 
maximum 10 zile de la data transferului, la 
organul fiscal competent, în vederea 
calculării impozitului.  

În cazul transferului prin executare 
silită impozitul datorat de contribuabilul din 
patrimoniul căruia a fost transferată 
proprietatea imobiliară se calculează şi se 
încasează de către organul fiscal competent, 
pe baza deciziei de impunere în termen de 60 
de zile de la data comunicării deciziei. 

(8) Impozitul stabilit în condiţiile alin. 
(2) şi (4) se distribuie astfel: 

a) o cotă de 50% se face venit la 
bugetul de stat; 

b) o cotă de 50% se face venit la 
bugetul unităţilor administrativ-teritoriale 
pe teritoriul cărora se află bunurile imobile 
ce au făcut obiectul înstrăinării. 

(9) Procedura de calculare, încasare şi 
plată a impozitului perceput în condiţiile 
alin. (2) şi (4), precum şi obligaţiile 
declarative se stabilesc prin norme 
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metodologice emise prin ordin comun al 
ministrului finanţelor publice şi ministrului 
justiţiei, cu consultarea Uniunii Naţionale a 
Notarilor Publici din România. 

 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL

102. Art. 111, alin. (2) La alin (2) al art. 111, după lit. d) se 
introduce o nouă literă e) cu următorul 
cuprins: 
 
e) în cazul schimburilor de terenuri agricole 
efectuate între persoane fizice în scopul 
comasarii suprafeţelor agricole.” 
 
Autor: Deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
Vasile Horga, Varga Vasile 

1.Completarea art.111 
alin.(2) cu o literă nouă e), 
în sensul de a nu se datora 
impozit la transferul 
dreptului de proprietate care 
are loc prin schimburie de 
terenuri agricole efectuate 
intre persoane fizice in 
scopul comasarii suprafetelor 
agricole, motivat de faptul ca 
prin schimbul de terenuri nu 
se realizeaza un venit 
impozabil, ci se urmareste 
comasarea supafetelor 
agricole. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

103.    Art. 111, alin. (3) Pentru 
transmisiunea dreptului de proprietate şi a 
dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire 
nu se datorează impozitul prevăzut la alin.(1), 
dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în 
termen de 2 ani de la data decesului autorului 
succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii 
succesorale în termenul prevăzut mai sus, 
moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat 
la valoarea masei succesorale. 

(3) Pentru transmisiunea dreptului de 
proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu 
titlu de mostenire nu se datoreaza impozitul 
prevazut la alin. (1). 
Autor: Cristina Nichita, PSD 

1.Avand in vedere faptul ca 
prevederile acestui aliniat 
presupun impozitarea 
transferului dreptului de 
proprietate prin mostenire 
dupa trecerea unui termen de 
2 ani de la deschiderea 
succesiunii (decesul 
autorului), daca nu se 
reuseste finalizarea partajului 
in acest timp. 

Camera 
Deputaților 



67 
 

Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
Consideram ca aceste 
prevederi sunt neavenite din 
urmatoarele motive: 
2. Prin vot. 

104.    Art. 111, alin. (4) Impozitul 
aplicabil tranzacţiilor imobiliare se calculează la 
valoarea declarată de părţi în actul prin care se 
transferă dreptul de proprietate sau 
dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea 
declarată este inferioară valorii minime stabilite 
prin ordin al ministrului finanţelor publice, 
actualizat anual, impozitul se calculează la 
valoarea minimă respectivă, cu excepţia cazului în 
care tranzacţiile imobiliare sunt încheiate între 
rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv, 
precum şi între soţi, potrivit legii, caz în care 
impozitul se calculează la valoarea declarată de 
părţi. 

Alin. (4) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se 
calculează la valoarea declarată de părţi în actul 
prin care se transferă dreptul de proprietate sau 
dezmembrămintele sale. În cazul în care 
valoarea declarată este inferioară valorii 
orientative stabilite prin expertiza întocmită 
de camera notarilor publici, impozitul se va 
calcula la nivelul valorii stabilite prin 
expertiză, cu excepţia: 
a)tranzacţiilor încheiate între rude ori afini 
până la gradul al II-lea inclusiv, precum şi 
între soţi, caz în care impozitul se calculează 
la valoarea declarată de părţi în actul prin 
care se transferă dreptul de proprietate. 
b) în cazul transferului dreptului de 
proprietate prin executare silită. 
Autor: Deputat PNL Gheorghe Dragomir 

1.În cazul executarii silite 
transferul dreptului de 
proprietate are loc la o 
valoare mult mai mica decat 
valoarea orientativa stabilita 
prin expertiza întocmită de 
camera notarilor publici. 
2. Prin vot, 
 

Camera 
Deputaților 

105.  Alin. (4) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se 
calculează la valoarea declarată de părţi în actul 
prin care se transferă dreptul de proprietate sau 
dezmembrămintele sale. 
. În cazul în care valoarea declarată este 
inferioară valorii orientative stabilite prin 
expertiza întocmită de camera notarilor 
publici, impozitul se va calcula la nivelul 
valorii stabilite prin expertiză, cu excepţia: 
a)tranzacţiilor încheiate între rude ori afini 
până la gradul al II-lea inclusiv, precum şi 

1.In cazul executarii silite 
transferul dreptului de 
proprietate are loc la o 
valoare mult mai mica decat 
valoarea orientativa stabilita 
prin expertiza întocmită de 
camera notarilor publici 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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între soţi, caz în care impozitul se calculează 
la valoarea declarată de părţi în actul prin 
care se transferă dreptul de proprietate. 
b) în cazul transferului dreptului de 
proprietate prin executare silita 
Autor: Vasile Horga, Varga Vasile, PNL 

106.    Art. 111, alin. (6) Impozitul 
prevăzut la alin.(1) şi (3) se calculează şi se 
încasează de notarul public înainte de 
autentificarea actului sau, după caz, întocmirea 
încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul 
calculat şi încasat se plătește până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care a fost 
încasat. În cazul în care transferul dreptului de 
proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, 
pentru situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (3), se 
realizează prin hotărâre judecătorească sau prin 
altă procedură, impozitul prevăzut la alin.(1) şi (3) 
se calculează şi  se  încasează  de  către  organul 
fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în 
termen de 60 de zile de la data comunicării 
deciziei. Instanţele judecătoreşti care pronunţă 
hotărâri judecătoreşti rămase definitive și 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive și 
executorii comunică organului fiscal competent 
hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 
de zile de la data hotărârii judecătorești rămase 
definitive și irevocabile/hotărârii judecătorești 
definitive și executorii.  

(6) Impozitul prevăzut la alin. (1), (3) şi se va 
calcula şi se va încasa de notarul public, 
executorul judecătoresc înainte de 
autentificarea actului sau, după caz, întocmirea 
încheierii de finalizare a succesiunii, actului de 
adjudecare. Impozitul calculat şi încasat se 
virează până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care a fost reţinut.  
În cazul în care transferul dreptului de 
proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, 
pentru situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (3), se 
realizează prin hotărâre judecătorească sau prin 
altă procedură, impozitul prevăzut la alin.(1) şi 
(3) se calculează şi  se  încasează  de  către  
organul fiscal competent, pe baza deciziei de 
impunere în termen de 60 de zile de la data 
comunicării deciziei Instanţele judecătoreşti 
care pronunţă hotărâri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile comunică organului 
fiscal competent hotărârea şi documentaţia 
aferentă în termen de 30 de zile de la data 
rămânerii definitive şi irevocabile a 
hotărârii.  
Autor: Deputat PNL Gheorghe Dragomir 

1.Pentru incasarea cu 
celeritate a impozitului pe 
venit  în cazul transferurilor 
prin executare silită, 
obligativitatea stabilirii, 
reţinerii si virării impozitului 
să revină organului de 
executare silita. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

107. Alin. (6) Impozitul prevăzut la alin. (1), (3) şi 
se va calcula şi se va încasa de notarul public, 
executorul judecătoresc înainte de 

1.Pentru incasarea cu 
celeritate a impozitului pe 
venit  în cazul transferurilor 

Camera 
Deputaților 
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autentificarea actului sau, după caz, întocmirea 
încheierii de finalizare a succesiunii, actului de 
adjudecare. Impozitul calculat şi încasat se 
virează până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care a fost reţinut.  
(…) 
Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică 
organului fiscal competent hotărârea şi 
documentaţia aferentă în termen de 30 de zile 
de la data rămânerii definitive şi irevocabile a 
hotărârii.  
 
Autor: Vasile Horga, Varga VasilePNL 

prin executare silită, 
obligativitatea stabilirii, 
reţinerii si virării impozitului 
să revină organului de 
executare silita. 
2. Prin vot. 

108.     Art. 111, alin. (6) (........... ) 
 În cazul transferului prin executare silită 
impozitul datorat de contribuabilul din 
patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea 
imobiliară se calculează şi se încasează de către 
organul fiscal competent, pe baza deciziei de 
impunere în termen de 60 de zile de la data 
comunicării deciziei. 

Se elimină 
Autor: Cristina Nichita, PSD 

1.Transferul proprietatii 
imobiliare atunci cand este 
executata silita pentru ca nu 
obtine un venit, ci pierde o 
valoare din patrimoniu. 
Oricum persoana care 
dobandeste bunul va fi 
impozitata pentru detinerea 
acestuia. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

109.    Art. 111, alin. (7) Impozitul 
stabilit în condiţiile alin.(1) şi (3) se distribuie 
astfel: 

Alin (7) Impozitul stabilit în condițiile alin (1) 
și (3) se distribuie astfel: 

a) O cotă de 25% se face venit la bugetul 
de stat; 

b) O cotă de 75% se face venit la bugetul 
unităților administrativ teritoriale pe 
teritoriul cărora se află bunurile imobile 
ce au făcut obiectul înstrăinării 

 

1.Autoritățile locale trebuie 
să beneficieze de o pondere 
mai mare din aceste sume 
pentru că înregistrarea 
proprietăților, impozitarea 
anuală se realizează prin 
organele administrației 
publice locale. Acest tip de 
venituri reprezintă o garanţie 

Camera 
Deputaților 
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Autori: 
Deputat PNL Mihai Tararache 
 

că autorităţile locale îşi pot 
asigura măcar cheltuielile 
curente, pentru că multe 
administraţii locale din 
România nu-şi pot asigura 
acest tip de cheltuieli din 
resursele locale. 
2. Prin vot. 

110.  Art.112.- În cazul în care, după 
autentificarea actului sau întocmirea încheierii de 
finalizare în procedura succesorală de către 
notarul public, se constată erori sau omisiuni în 
calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la 
art.111 alin.(1) şi (3), notarul public va comunica 
organului fiscal competent această situaţie, cu 
motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau 
omisiunea. Organele fiscale competente vor emite 
decizii de impunere pentru contribuabilii 
desemnaţi la art.111 alin.(1) şi (3), în vederea 
încasării impozitului. Răspunderea notarului 
public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a 
impozitului prevăzut la art.111 alin.(1) şi (3) este 
angajată numai în cazul în care se dovedeşte că 
neîncasarea integrală sau parţială este imputabilă 
notarului public care, cu intenţie, nu şi-a îndeplinit 
această obligaţie. 

Art.112.- În cazul în care, după autentificarea 
actului sau întocmirea încheierii de finalizare în 
procedura succesorală de către notarul public, 
executorul judecatoresc, se constată erori sau 
omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului 
prevăzut la art. 110 alin. alin. (1), (3) şi (6), 
notarul public, executorul judecătoresc va 
comunica organului fiscal competent această 
situaţie, cu motivarea cauzelor care au 
determinat eroarea sau omisiunea. Organele 
fiscale competente vor emite decizii de 
impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. 
110 alin. (1), (3) şi (6), în vederea încasării 
impozitului. Răspunderea notarului public, 
executorului judecătoresc pentru neîncasarea 
sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la 
art. 110 alin. alin. (1), (3) şi (6), este angajată 
numai în cazul în care se dovedeşte că 
neîncasarea integrală sau parţială este 
imputabilă notarului public, executorului 
judecătoresc care, cu intenţie, nu şi-a 
îndeplinit această obligaţie. 
 
Autor: Deputat PNL Gheorghe Dragomir 

1.Pentru incasarea cu 
celeritate a impozitului pe 
venit  în cazul transferurilor 
prin executare silită, 
obligativitatea stabilirii, 
reţinerii si virării impozitului 
să revină organului de 
executare silita. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

111.  Art. 112. - În cazul în care, după 1.Modificari necesare Camera 
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Art. 112 autentificarea actului sau întocmirea încheierii 

de finalizare în procedura succesorală de către 
notarul public, se constată erori sau omisiuni în 
calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la 
art. 111 alin. (2) şi (4), notarul public va 
comunica organului fiscal competent această 
situaţie, cu motivarea cauzelor care au 
determinat eroarea sau omisiunea. Organele 
fiscale competente vor emite decizii de 
impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. 
111 alin. (2) şi (4), în vederea încasării 
impozitului. Răspunderea notarului public 
pentru neîncasarea sau calcularea eronată a 
impozitului prevăzut la art. 111 alin. (2) şi (4) 
este angajată numai în cazul în care se 
dovedeşte că neîncasarea integrală sau parţială 
este imputabilă notarului public care, cu 
intenţie, nu şi-a îndeplinit această obligaţie. 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

datorita renumerotarii. 
2. Prin vot. 

Deputaților 

112. Art. 112 Art. 112 
In cazul in care, dupa autentificarea actului de 
transfer de catre notarul public, se constata 
erori sau omisiuni in calcularea si incasarea 
impozitului prevazul la art. 111 alin. (1), 
notarul public va comunica organului fiscal 
competent aceasta situatie, cu motivarea 
cauzelor care au determinat eroarea sau 
omisiunea. Organele fiscale competente vor 
emite decizii de impunere pentru contribuabilii 
desemnati la art. 111 alin. (1), in vederea 
incasarii impozitului. Raspunderea notarului 
public pentru neincasarea sau calcularea 

1.Avand in vedere faptul ca 
nici o persoana nu obtine un 
venit din transferul 
proprietatii bunurilor in cazul 
transmiterii prin mostenire, 
consideram ca nu este 
justificata impozitarea unei 
astfel de transmiteri. 
Avand in vedere eliminarea 
prevederilor art. 111 alin. (3). 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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eronata a impozitului prevazut la art. 111 alin. 
(1) este angajata numai in cazul in care se 
dovedeste ca neincasarea integrala sau partiala 
este imputabila notarului public care, cu 
intentie, nu a indeplinit aceasta obligatie. 
Autor: Cristina Nichita, PSD 

113. Art. 112 În cazul în care, după autentificarea actului sau 
întocmirea încheierii de finalizare în procedura 
succesorală de către notarul public, executorul 
judecatoresc, se constată erori sau omisiuni în 
calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la 
art. 110 alin. alin. (1), (3) şi (6), notarul public, 
executorul judecătoresc va comunica 
organului fiscal competent această situaţie, cu 
motivarea cauzelor care au determinat eroarea 
sau omisiunea. Organele fiscale competente vor 
emite decizii de impunere pentru contribuabilii 
desemnaţi la art. 110 alin. (1), (3) şi (6), în 
vederea încasării impozitului. Răspunderea 
notarului public, executorului judecătoresc 
pentru neîncasarea sau calcularea eronată a 
impozitului prevăzut la art. 110 alin. alin. (1), 
(3) şi (6), este angajată numai în cazul în care 
se dovedeşte că neîncasarea integrală sau 
parţială este imputabilă notarului public, 
executorului judecătoresc care, cu intenţie, nu 
şi-a îndeplinit această obligaţie. 
Autor: Vasile Horga, Varga Vasile, PNL 

1.Pentru incasarea cu 
celeritate a impozitului pe 
venit  în cazul transferurilor 
prin executare silită, 
obligativitatea stabilirii, 
reţinerii si virării impozitului 
să revină organului de 
executare silita 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

114. Art. 112 Art.112 alin. 2: 
Nu se datoreaza plati anticipate in cazul 
contribuabillilor, persoane fizice cu handicap 
grav sau accentuat care realizeaza venituri 
scutite de impozit pe venit. 

1.Avand in vedere 
prevederile si modificarile 
art..60, care includ mai multe 
tipuri de venituri scutite de 
impozitare. 

Camera 
Deputaților 
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Autor: Cristina Nichita, PSD 2. Prin vot. 

115.  Obligaţiile declarative ale notarilor 
publici cu privire la transferul proprietăţilor 
imobiliare 

Obligaţiile declarative ale notarilor publici, 
executorilor judecătoreşti cu privire la 
transferul proprietăţilor imobiliare 
Autor: Deputat PNL Gheorghe Dragomir

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

116.  Art.113.- Notarii publici au obligaţia să 
depună semestrial la organul fiscal teritorial o 
declaraţie informativă privind transferurile de 
proprietăţi imobiliare, cuprinzând următoarele 
elemente pentru fiecare tranzacţie: 

Art.113. . Notarii publici şi executorii 
judecătoreşti  au obligaţia să depună 
semestrial la organul fiscal teritorial o 
declaraţie informativă privind transferurile de 
proprietăţi imobiliare, cuprinzând următoarele 
elemente pentru fiecare tranzacţie: 
Autor: Deputat PNL Gheorghe Dragomir 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

117.  
   a) părţile contractante; 

Notarii publici şi executorii judecătoreşti  au 
obligaţia să depună semestrial la organul fiscal 
teritorial o declaraţie informativă privind 
transferurile de proprietăţi imobiliare, 
cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare 
tranzacţie: 
Autor: Vasile Horga, Varga Vasile, PNL 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

118.     Art. 114, alin. 2) lit. e)
 venituri obţinute din valorificarea prin 
centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, 
sticlă şi altele asemenea, cu următoarele excepţii: 

e) venituri obţinute de persoana fizică 
în baza contractului de administrare 
încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 
46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi 
completările ulterioare. Fac excepţie 
veniturile realizate din exploatarea şi 
valorificarea masei lemnoase, definite 
potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe 
care contribuabilii le au în proprietate, în 
volum de maximum 20 mc/an, care sunt 
neimpozabile; 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL

1.Corelare cu modificarea 
propusa anterior, si anume 
eliminarea impozitului pe 
venitul din predarea 
deseurilor catre centre de 
colectare. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

119.     Art. 114, alin. (2) lit. f)
 venituri obţinute de persoana fizică în baza 

f) veniturile distribuite persoanelor 
fizice membrii formelor asociative de 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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contractului de administrare încheiat potrivit 
prevederilor Legii nr.46/2008 - Codul silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare. Fac 
excepţie veniturile realizate din exploatarea şi 
valorificarea masei lemnoase, definite potrivit 
legislaţiei în materie, din pădurile pe care 
contribuabilii le au în proprietate, în volum de 
maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile; 

proprietate - persoane juridice, prevăzute la 
art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole și celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 
nr.169/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare, altele decât veniturile 
neimpozabile realizate din: 

1. exploatarea şi valorificarea masei 
lemnoase, definite potrivit legislaţiei în 
materie, din pădurile pe care le au în 
proprietate, în volum de maximum 20 
mc/an, pentru fiecare membru asociat; 

2. exploatarea masei lemnoase, definite 
potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe 
care le au în proprietate, în volum de 
maximum 20 mc/an, acordată fiecărui 
membru asociat. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

120.     Art. 114, alin. (2), lit. g)
 veniturile distribuite persoanelor fizice 
membrii formelor asociative de proprietate - 
persoane juridice, prevăzute la art.26 din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole și celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 
nr.169/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile 
realizate din: 

g) veniturile din activităti, altele decât 
cele de producție, comerț, prestări de 
servicii, profesii liberale şi din drepturi de 
proprietate intelectuală precum şi activităţi 
agricole, silvicultură și piscicultură, pentru 
care sunt aplicabile prevederile Capitolului 
II şi Capitolului VII . 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

121.     Art. 114, alin. (2), lit. h)
 veniturile din activităţi, altele decât cele de 

h) bunurile și/sau serviciile primite de 
un participant la persoana juridică, 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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 autorul acestuia 
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admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
producție, comerț, prestări de servicii, profesii 
liberale şi din drepturi de proprietate intelectuală, 
precum şi activităţi agricole, silvicultură și 
piscicultură, pentru care sunt aplicabile 
prevederile Capitolului II şi Capitolului VII; 

acordate/furnizate de către persoana 
juridică în folosul personal al acestuia; 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

122.     Art. 114, alin. (2), lit. i)
 bunurile și/sau serviciile primite de un 
participant la persoana juridică, acordate/furnizate 
de către persoana juridică în folosul personal al 
acestuia; 

i) suma plătită unui participant la o 
persoană juridică, în folosul personal al 
acestuia,  pentru bunurile sau  serviciile 
achiziționate de la acesta,  peste prețul pieței 
pentru astfel de bunuri sau servicii; 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

123.     Art. 114, alin. (2), lit. j) suma 
plătită unui participant la o persoană juridică, în 
folosul personal al acestuia,  pentru bunurile sau  
serviciile achiziționate de la acesta,  peste prețul 
pieței pentru astfel de bunuri sau servicii; 

j) distribuirea de titluri de participare, 
definite la art.7 efectuată de o persoană 
juridică unui participant la persoana 
juridică, drept consecinţă a deţinerii unor 
titluri de participare la acea persoană 
juridică, altele decât cele prevăzute la art.92 
alin.(2) lit.f) ; 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

124.     Art. 114, alin. (2), lit. k)
 distribuirea de titluri de participare, definite 
la art.7 efectuată de o persoană juridică unui 
participant la persoana juridică, drept consecinţă a 
deţinerii unor titluri de participare la acea 
persoană juridică, altele decât cele prevăzute la 
art.93 alin.(2) lit.f); 

k) dobânda penalizatoare plătită în 
condiţiile nerespectării termenului de plată a 
dividendelor distribuite participanţilor, 
potrivit prevederilor Legii societăților 
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

125.     Art. 114, alin. (2), lit. l)
 dobânda penalizatoare plătită în condiţiile 
nerespectării termenului de plată a dividendelor 
distribuite participanţilor, potrivit prevederilor 
Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

l) veniturile obţinute de cedent ca 
urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de 
cesionar din realizarea venitului din creanţa 
respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de 
creanţe salariale obţinute în baza unor 
hotărâri judecătoreşti rămase definitive și 
irevocabile/ hotărâri judecătoreşti definitive 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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 autorul acestuia 
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admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
și executorii,  din patrimoniul personal, 
altele decât cele care se încadrează în 
categoriile prevăzute la art. 60 lit. a) - h) şi 
art. 61. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

126.    Art. 114, alin. (3)
 Contribuabilii care obțin venituri din alte 
surse nu au obligații de completare a Registrului 
de evidență fiscală și de conducere a evidenței 
contabile. 

 (3) Contribuabilii care obtin venituri 
din alte surse nu au obligații de completare a 
Registrului de evidență fiscală și de 
conducere a evidenței contabile. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

127.  Art.115.- (1) Impozitul pe venit se 
calculează prin reţinere la sursă la momentul 
acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, 
prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut 
pentru veniturile prevăzute la art.114 alin.(2) 
lit.a)-l), precum şi în normele metodologice 
elaborate în aplicarea art.114.   

Art. 115. - (1) Impozitul pe venit se 
calculează prin reţinere la sursă la 
momentul acordării veniturilor de către 
plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 
16% asupra venitului brut pentru veniturile 
prevăzute la art.114 alin.(2) lit. a) – k) 
precum şi în normele metodologice elaborate 
în aplicarea art.114.   
Autor: Grupul Parlamentar al PNL

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

128.  Art.116.- (1) Contribuabilii care realizează 
venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute 
la art.114 alin.(2) lit.a)-l), precum şi în normele 
metodologice elaborate în aplicarea art.114  au 
obligaţia de a depune declaraţia privind venitul 
realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare 
an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului 
următor celui de realizare a venitului. 

Art. 116. - (1) Contribuabilii care 
realizează venituri din alte surse, altele decât 
cele prevăzute la art.114 alin. (2) lit. a) – k) 
precum şi în normele metodologice elaborate 
în aplicarea art.114  au obligaţia de a depune 
declaraţia privind venitul realizat la organul 
fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până 
la data de 25 mai inclusiv a anului următor 
celui de realizare a venitului. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

129.     Art. 116, alin. (2), lit. a)
 venitului brut,  în cazul veniturilor din alte 
surse  pentru care contribuabilii au obligația 
depunerii declarației privind venitul realizat, altele 

a) venitului brut,  în cazul veniturilor din 
alte surse  pentru care contribuabilii au 
obligația depunerii declarației privind venitul 
realizat, altele decât cele prevăzute la art. 114 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
decât cele prevăzute la art.114 alin.(2)  lit.m); alin. (2)  lit. l). 

Autor: Grupul Parlamentar al PNL 
130.     Art. 116, alin. (2),  lit. b)

 venit impozabil determinat ca diferență între 
veniturile și cheltuielile aferente tuturor 
operațiunilor efectuate în cursul anului fiscal, în 
cazul veniturilor din alte surse prevăzute la art.114 
alin.(2) lit.m).  

b) venit impozabil determinat ca diferență 
între veniturile și cheltuielile aferente tuturor 
operațiunilor efectuate în cursul anului fiscal, 
în cazul veniturilor din alte surse prevăzute la 
art.114 alin.(2) lit.l).  
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

131.    Art. 116, alin. (2),  lit. (3) În 
cazul veniturilor prevăzute la art.114 alin.(2) lit.m) 
veniturile reprezintă sumele încasate și 
echivalentul în lei al veniturilor în natură iar 
cheltuielile reprezintă plățile efectuate, în cursul 
unui an fiscal, din toate operațiunile respective, 
evidențiate în baza documentelor justificative. 

(3) În cazul veniturilor prevăzute la 
art.114 alin. (2) lit. l) veniturile reprezintă 
sumele încasate și echivalentul în lei al 
veniturilor în natură iar cheltuielile reprezintă 
plățile efectuate, în cursul unui an fiscal, din 
toate operațiunile respective, evidențiate în 
baza documentelor justificative. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

132.    Art. 116, alin. (2),  lit. (3) (......)
 La stabilirea veniturilor 
realizate/cheltuielilor efectuate ca urmare a 
cesiunii de creanță aferentă unui împrumut sau în 
cazul realizării venitului din creanța respectivă,  
încasările și plățile de principal efectuate în cursul 
anului fiscal nu vor fi luate în calcul.  

La stabilirea veniturilor 
realizate/cheltuielilor efectuate ca urmare a 
cesiunii de creanță aferentă unui împrumut sau 
în cazul realizării venitului din creanța 
respectivă,   încasările și plățile de principal 
efectuate în cursul anului fiscal nu vor fi luate 
în calcul.  
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

133.    Art. 120, alin. (2)
 Contribuabilii care obţin venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul 
personal, altele decât veniturile din arendare 
pentru care impunerea este finală, au obligaţia să 
depună o declaraţie privind venitul estimat/norma 
de venit, în termen de 30 de zile de la încheierea 
contractului între părţi. Declaraţia privind venitul 
estimat/norma de venit se depune odată cu 

(2) Contribuabilii care obţin venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul 
personal, altele decât veniturile din arendare 
pentru care impunerea este finală, au obligaţia 
să depună o declaraţie privind venitul 
estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de 
la încheierea contractului între părţi. Declaraţia 
privind venitul estimat/norma de venit se 
depune odată cu înregistrarea la organul fiscal a 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
înregistrarea la organul fiscal a contractului 
încheiat între părţi. Contribuabilii care obţin 
venituri din arendarea bunurilor agricole din 
patrimoniul personal au obligaţia înregistrării 
contractului încheiat între părţi, precum şi a 
modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 
zile de la încheierea/producerea modificării 
acestuia, la organul fiscal competent. 

contractului încheiat între părţi. 
Autor: Vasile Horga, Varga Vasile, PNL 

134.    Art. 121, alin. (9) În situaţia 
rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor 
încheiate între părţi în care chiria este exprimată 
în lei, plăţile anticipate stabilite potrivit 
prevederilor art.89 alin.(2) vor fi recalculate de 
organul fiscal competent la cererea 
contribuabilului, pe bază de documente 
justificative. 

(9) În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a 
contractelor încheiate între părţi în care chiria 
este exprimată în lei sau in valută, plăţile 
anticipate stabilite potrivit prevederilor art.88 
alin. (2) vor fi recalculate de organul fiscal 
competent la cererea contribuabilului, pe bază 
de documente justificative. 
Autor: Deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
Vasile Horga, Varga Vasile 
 

1.Modificarea şi completarea 
art. 120 alin. 9 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul 
fiscal, pentru a da 
posibilitatea ca şi pentru 
contractele în valută plăţile 
anticipate să poată fi 
recalculate de către 
organul fiscal în timpul 
anului (aşa cum este în 
prezent procedura pentru 
contractele în lei) în cazul 
rezilierii contractelor, 
motivat de faptul ca, 
Concret, Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare nu dă posibilitatea 
contribuabililor care au 
încheiat contracte de 
închiriere în valută să poată 
cere recalcularea plăţilor 
anticipate în cazul rezilierii 
în cursul anului a 
contractelor.

Camera 
Deputaților 
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Camera 

Decizională 
2.Prin vot. 

135.  Art.122.- (1) Contribuabilii care realizează, 
individual sau într-o formă de asociere, venituri 
din activităţi independente, venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, 
silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem 
real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind 
venitul realizat la organul fiscal competent, pentru 
fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a 
anului următor celui de realizare a venitului. 
Declaraţia privind venitul realizat se completează 
pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru 
veniturile realizate într-o formă de asociere, 
venitul declarat va fi venitul net/pierderea 
distribuită din asociere. 

Art. 122. - (1) Contribuabilii care 
realizează, individual sau într-o formă de 
asociere, venituri din activităţi independente, 
venituri din cedarea folosinţei bunurilor, 
venituri din activităţi agricole, silvicultură şi 
piscicultură, determinate în sistem real sau din 
venituri din activitati dependente din mai 
multe surse a caror suma depaseste 3 salarii 
medii pe economie, precum si contribuabilii 
care obtin venituri din dividende, altele 
decat cele de la persoane juridice romane 
sau cele de la persoanele juridice prevazute 
in Anexa 1, au obligaţia de a depune o 
declaraţie privind venitul realizat la organul 
fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, 
până la data de 25 mai inclusiv a anului 
următor celui de realizare a venitului. 
Declaraţia privind venitul realizat se 
completează pentru fiecare sursă şi categorie 
de venit. Pentru veniturile realizate într-o 
formă de asociere, venitul declarat va fi 
venitul net/pierderea distribuită din 
asociere. 

(...) 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1.Modificarea este necesara 
pentru a putea face 
plafonarea bazei de calcul 
efectiva pe CNP, astfel incat 
baza de clacul a 
cocontributiilor sociale 
obligatorii sa nu fie mai mare 
decat 3 salarii medii, 
indiferent din ce/cate surse 
de venit este constituta. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

136.    Art. 133, alin. (8) Cota de 
impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din 
dividende distribuite începând cu data de 1 
ianuarie 2016. 

SE ELIMINA 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL
 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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TITLUL V 

CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIOGATORII 
 

Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
1.     Art. 137, alin. (1) lit. a)

 venituri din salarii sau asimilate salariilor, 
definite conform art.76; 

a) venituri din activităţi dependente, 
definite conform art. 76; 

 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1.Plafonarea bazei de calcul 
la 3 SM este posibila doar in 
cazul in care contributiile 
sociale sunt aceleasi 
indiferent de modul in care 
sunt obtinute veniturile din 
munca. Pentru persoanele 
care obtin venituri din 
activitati independente 
procentele la CAS si CASS 
(mai jos) sunt calculate in asa 
fel incat sa corecteze efectul 
bazei mai mici de la activitati 
dependente (pentru 
independent baza include 
contributiile). 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

2.     Art. 138, alin. (1), lit. a)
 26,3% pentru condiţii normale de muncă, 
din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 
15,8% pentru contribuţia datorată de angajator; 

a) 20,3% pentru condiţii normale de muncă, 
din care 10% pentru contribuţia individuală şi 
10,3% pentru contribuţia datorată de angajator; 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 
 

1.Generalizarea cotei unice a 
contribuţiilor obligatorii 
(contribuţii sociale, 
contribuţii sociale de sănătate 
şi contribuţii pentru şomaj) 
pentru condiţii normale de 
muncă, de 16% pentru 
angajat şi de 16% pentru 
angajator. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

3.  a) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, 
din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 

 Camera 
Deputaților 
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Camera 

Decizională 
15,8% pentru contribuţia datorată de 
angajator/platitorul de venituri din activitati 
dependente; 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

4.     Art. 138, alin. (1) lit. b)
 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, 
din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 
20,8% pentru contribuţia datorată de angajator; 

b) 25,8% pentru condiţii deosebite de muncă, din 
care 10% pentru contribuţia individuală şi 15,8% 
pentru contribuţia datorată de angajator; 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

5.     Art. 138, alin. (1) lit. c)
 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi 
pentru alte condiţii de muncă astfel cum sunt 
prevăzute în Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice cu modificările şi 
completările ulterioare, din care 10,5% pentru 
contribuţia individuală şi 25,8% pentru 
contribuţia datorată de angajator. 

c) 30,8% pentru condiţii speciale de muncă şi 
pentru alte condiţii de muncă astfel cum sunt 
prevăzute în Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice cu modificările şi 
completările ulterioare, din care 10% pentru 
contribuţia individuală şi 20,8% pentru 
contribuţia datorată de angajator. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

6. -Art. 138 alin. (1) d) 10,5% pentru veniturile din activităţi 
independente. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

7.     Art. 138, alin. (2), lit. a)
 21% pentru condiţii normale de muncă, din 
care 7,5% pentru contribuţia individuală şi 13,5% 
pentru contribuţia datorată de angajator; 

a) 21% pentru condiţii normale de muncă, 
din care 7,5% pentru contribuţia individuală şi 
13,5% pentru contribuţia datorată de 
angajator/platitorul de venituri din activitati 
dependente; 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

8. -Art. 138, alin. (2) -- d) 10,5% pentru veniturile din activităţi 
independente. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

9.     Art. 139, alin. (1) lit. k)
 indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 

k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite de salariaţi, potrivit legii,  pe 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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natură, primite de salariaţi, potrivit legii,  pe 
perioada delegării/detaşării, după caz, în altă 
localitate, în ţară şi în alte state, în interesul 
serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a 
de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru personalul din instituţiile 
publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul 
salariaţilor reprezentanţelor din România ale 
persoanelor juridice străine; 

perioada delegării/detaşării, după caz, în altă 
localitate, în ţară şi în alte state, în interesul 
serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a 
de 3 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru personalul din instituţiile 
publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul 
salariaţilor reprezentanţelor din România ale 
persoanelor juridice străine; 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

10. ----Art. 139, alin. (1) -- k1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care nu au un loc stabil de muncă pe perioada 
deplasării, pentru o perioadă mai mare de 12 ore, 
în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu, într-o 
localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km 
de localitatea în care se află sediul principal al 
angajatorului sau, în cazul în care persoana aflată 
în deplasare de serviciu a fost alocată unui sediu 
secundar al angajatorului, de localitatea în care se 
află acest sediul secundar, pentru partea care 
depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din 
instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi 
în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România 
ale persoanelor juridice străine; 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

1.Prevederea este 
corespondentă modificărilor 
operate la nivelul impozitului 
pe venit şi are la bază aceleaşi 
motive. 
2. Prin vot. 
 

Camera 
Deputaților 

11. Art. 139, alin. (1) --- l1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care au raporturi de muncă cu angajatori 
nerezidenţi şi nu au un loc stabil de muncă, pe 
perioada deplasării în România, pentru o perioadă 
mai mare de 12 ore, în scopul exercitării 
atribuțiilor de serviciu, într-o localitate situată la 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care 
se află sediul principal al angajatorului sau, în 
cazul în care persoana aflată în deplasare de 
serviciu a fost alocată unui sediul secundar al 
angajatorului, de localitatea în care se află acest 
sediul secundar,  
pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de 
rezidenţă a angajatorului nerezident de care ar 
beneficia personalul din instituţiile publice din 
România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu 
respectarea prevederilor regulamentelor Uniunii 
Europene sau a convenţiilor/acordurilor privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială la 
care România este parte; 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi

12.     Art. 139, alin. (1) lit. m)
 indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite pe perioada deplasării, în altă 
localitate, în ţară şi în alte state, în interesul 
desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în 
raportul juridic, de către administratorii stabiliţi 
potrivit actului constitutiv, contractului de 
administrare/mandat, de către directorii care îşi 
desfăşoară activitatea în baza contractului de 
mandat potrivit legii, de către membrii 
directoratului de la societățile administrate în 
sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, 
potrivit legii, precum și de către manageri, în 
baza contractului de management prevăzut de 
lege, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 
ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru personalul din instituţiile 

m) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite pe perioada deplasării, în altă 
localitate, în ţară şi în alte state, în interesul 
desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în 
raportul juridic, de către administratorii stabiliţi 
potrivit actului constitutiv, contractului de 
administrare/mandat, de către directorii care îşi 
desfăşoară activitatea în baza contractului de 
mandat potrivit legii, de către membrii 
directoratului de la societățile administrate în 
sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, 
potrivit legii, precum și de către manageri, în 
baza contractului de management prevăzut de 
lege, pentru partea care depăşeşte limita a de 3 ori 
nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului 
pentru personalul din instituţiile publice; 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL

1.Petru corelare cu nivelul 
indemnizatiei de deplasare 
2.Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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publice; 

13.    Art. 139, alin. (2) În situaţia în 
care totalul veniturilor prevăzute la alin.(1) este 
mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut, contribuţia individuală de 
asigurări sociale se calculează în limita acestui 
plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului. 

(2) În situaţia în care totalul veniturilor 
prevăzute la alin. (1): 

(a) este mai mare decât valoarea a de 3 ori 
câştigul salarial mediu brut la cel putin unul din 
platitorii de venituri din salarii sau asimilate 
salariilor, contribuţia individuală de asigurări 
sociale se calculează în limita acestui plafon de 
catre unul din acei platitori, la un singur loc de 
munca. Prevederea se aplica in mod 
corespunzator daca valoarea a de 3 ori castigul 
salarial mediu brut este depasita prin insumarea 
veniturilor platite de 2 sau mai multi platitori de 
venituri din salarii sau aimilate salariilor, pentru 
veniturile platite de urmatorii platitori; 

(b) este mai mica decat valoarea a 3 ori 
câştigul salarial mediu brut, contribuţia 
individuală de asigurări sociale se calculează în 
limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a 
venitului. 

(…) 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1.Este foarte important ca 
plafonarea sa fie efectiva. Asa 
cum este acum scris codul 
plafonarea este pe fiecare loc 
de munca in parte, fara 
posibilitate de regularizare. 
Dealtfel, regularizarea ar fi 
practic imposibila, din cauza 
ca la activitati dependente ar 
fi dificil de regularizat si 
contributia angajatorului 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

14.  Art.140.- Pentru persoanele prevăzute la 
art.136 lit.c), baza lunară de calcul pentru 
contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma 
câştigurilor brute prevăzute la art.139, realizate 
de persoanele fizice care obțin venituri din salarii 
sau asimilate salariilor. Baza de calcul nu poate fi 
mai mare decât produsul dintre numărul 
asiguraţilor pentru care angajatorul datorează 
contribuţie diferenţiată în funcţie de condiţiile de 
muncă, din luna pentru care se calculează această 
contribuţie datorată bugetului asigurărilor sociale 

Art. 140 - Pentru persoanele prevăzute la 
art. 136 lit. c), baza lunară de calcul pentru 
contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma 
bazelor de calcul ale angajatilor/beneficiarilor de 
venit din activitati dependente prevăzute la art. 
139, realizate de persoanele fizice care obțin 
venituri din salarii sau asimilate salariilor.  

 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1.Actuala prevedere incalca 
grosolan principiul 
contributivitatii. Prin 
plafonarea la suma salariilor 
brute/fond de salarii 
angajatorii sunt obligati sa 
contribuie sume importante la 
bugetul de pensii, sume 
pentru care angajatii nu 
primesc puncte de pensii. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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de stat, şi valoarea corespunzătoare a de 5 ori 
câştigul salarial mediu brut. În situaţia depăşirii 
acestui plafon, în cazul angajatorilor care 
datorează contribuţie la bugetul asigurărilor 
sociale de stat, diferenţiată în funcţie de condiţiile 
de muncă, baza de calcul la care se datorează 
această contribuţie, corespunzătoare fiecărei 
condiţii de muncă, se stabileşte proporţional cu 
ponderea, în total bază de calcul, a câştigurilor 
salariale brute realizate în fiecare dintre condiţiile 
de muncă. 

15. Art. 142 c1)  veniturile din salarii si/sau veniturile din 
activitati independente obtinute de persoanele cu 
handicap grav sau accentuat, scutite de impozit pe 
venit. 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos 

1.Se exclud din baza de calcul al 
CAS veniturile persoanelor cu 
handicap, ca o facilitate acordata 
acestora. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

16.    f) contravaloarea 
echipamentelor tehnice, a echipamentului 
individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei 
de protecţie, a medicamentelor şi materialelor 
igienico-sanitare, a altor drepturi privind 
sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi a 
uniformelor obligatorii şi a drepturilor de 
echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în 
vigoare; 

f) contravaloarea echipamentelor tehnice, a 
echipamentului individual de protecţie şi de 
lucru, a alimentaţiei de protecţie, a 
medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, 
a altor drepturi privind sănătatea şi securitatea 
în muncă, precum şi a 
uniformelor/îmbrăcămintei de serviciu impuse 
de angajator şi a drepturilor de echipament, ce se 
acordă potrivit legislaţiei în vigoare sau a 
prevederilor contractelor de 
munca/regulamentelor sau deciziilor interne; 
 
Autor:  
Deputat PNL – Eugen Nicolăescu 
Grupul Parlamentar al PNL 

1.Conform proiectului de Cod 
fiscal in dezbatere, sunt 
deductibile la impozitul pe 
profit, respectiv nu sunt 
impozabile, atat din punctul 
de vedere al impozitului pe 
salar, cat si din punctul de 
vedere al contributiilor 
sociale obligatorii, uniformele 
ce se acorda potrivit 
legislatiei in vigoare. 
Exista insa companii, cum 
sunt, de exemplu, agentiile de 
turism si companiile aeriene,  
in care 
uniformele/imbracamintea de 
servici este impusa si 

Camera 
Deputaților 
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suportata de catre angajator, 
conform prevederilor din 
contractele de munca sau din 
regulamentele/deciziile 
interne. 
2. Prin vot. 

17.    Art, 142, lit. h)
 indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite de salariaţi, potrivit legii, pe 
perioada delegării/detaşării, după caz, în altă 
localitate, în ţară şi în alte state, în interesul 
serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal 
stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru 
personalul din instituţiile publice, precum şi cele 
primite pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare; 

h) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite de salariaţi, potrivit legii, pe 
perioada delegării/detaşării, după caz, în altă 
localitate, în ţară şi în alte state, în interesul 
serviciului, în limita a de 3 ori nivelul legal 
stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru 
personalul din instituţiile publice, precum şi cele 
primite pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare; 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

1.Petru corelare cu nivelul 
indemnizatiei de deplasare. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

18. Art6. 142 --- h1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care nu au un loc stabil de muncă pe perioada 
deplasării, pentru o perioadă mai mare de 12 ore, 
în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu, într-o 
localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km 
de localitatea în care se află sediul principal al 
angajatorului sau, în cazul în care persoana aflată 
în deplasare de serviciu a fost alocată unui sediu 
secundar al angajatorului, de localitatea în care se 
află acest sediul secundar, în limita a de 2,5 ori 
nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului 
pentru personalul din instituţiile publice, precum 
şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare; 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

1.Prevederea este 
corespondentă modificărilor 
operate la nivelul impozitului 
pe venit şi are la bază aceleaşi 
motive. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

19. Art. 142--- i1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 1. Camera 
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natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care au raporturi de muncă cu angajatori 
nerezidenţi şi nu au un loc stabil de muncă, pe 
perioada deplasării în România, pentru o perioadă 
mai mare de 12 ore, în scopul exercitării 
atribuțiilor de serviciu, într-o localitate situată la 
o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care 
se află sediul principal al angajatorului sau, în 
cazul în care persoana aflată în deplasare de 
serviciu a fost alocată unui sediul secundar al 
angajatorului, de localitatea în care se află acest 
sediul secundar,  
în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru ţara de rezidenţă a 
angajatorului nerezident de care ar beneficia 
personalul din instituţiile publice din România 
dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, precum şi 
cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare; 
 
Autor: Adrian Merka, Minoritati 

2. Prin vot. Deputaților 

20.   Art. 142 lit. j) indemnizaţiile şi 
orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe 
perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în 
alte state, în interesul desfășurării activității, 
astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de 
către administratorii stabiliţi potrivit actului 
constitutiv, contractului de administrare/mandat, 
de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în 
baza contractului de mandat potrivit legii, de 
către membrii directoratului de la societățile 
administrate în sistem dualist și ai consiliului de 
supraveghere, potrivit legii, și de către manageri, 

j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite pe perioada deplasării, în altă 
localitate, în ţară şi în alte state, în interesul 
desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în 
raportul juridic, de către administratorii stabiliţi 
potrivit actului constitutiv, contractului de 
administrare/mandat, de către directorii care îşi 
desfăşoară activitatea în baza contractului de 
mandat potrivit legii, de către membrii 
directoratului de la societățile administrate în 
sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, 
potrivit legii, și de către manageri, în baza 

1.Petru corelare cu nivelul 
indemnizatiei de deplasare. 
2. Prin vot. 
 

Camera 
Deputaților 
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în baza contractului de management prevăzut de 
lege, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din 
instituţiile publice, precum şi cele primite pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare. 
Plafonul  zilnic neimpozabil se acordă numai 
dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, 
considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de 
deplasare în interesul desfășurării activității; 

contractului de management prevăzut de lege, în 
limita a de 3 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre 
a Guvernului pentru personalul din instituţiile 
publice, precum şi cele primite pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi cazare. Plafonul  
zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata 
deplasării este mai mare de 12 ore, considerându-
se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în 
interesul desfășurării activității; 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

21.  Art.148.- (1) Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din activităţi independente și 
care determină venitul net anual în sistem real, 
baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări 
sociale, în cazul plăţilor anticipate cu titlu de 
contribuţii de asigurări sociale, o reprezintă 
echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art.139 
alin.(3), în vigoare în anul pentru care se stabilesc 
plățile anticipate. 
    

Art. 148 – (1) Persoanele fizice care 
realizează venituri din activităţi independente și 
care nu realizeaza venituri din salarii sau 
asimilate salariilor datoreaza plati anticipate cu 
titlu de contribuţii de asigurări sociale utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat, prevăzut la art. 139 alin. (3).  
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1.Nu vedem nici un motiv 
pentru care baza de calcul sa 
nu fie venitul estimate inca 
din 2016, dar nu mai mult de 
3SM. Se evita astfel si 
situatia in care oamenii intra 
in dificultati financiare pentru 
ca nu au economisit sumele 
ce urmeaza a fi platite. In 
plus, daca venitul estimate 
depaseste 3SM, nu se mai 
face regularizare, ceea ce este 
un factor de simplificare. Se 
impune si eliminarea unei 
baze de calcul minime, care 
uneori poate deveni 
impovaratoare. In plus, se 
impune ca persoanele care 
obtin si venituri din activtati 
dependente sa nu mai 
efectueze plati anticipate. 
2.Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

22.  (2) În cazul persoanelor fizice prevazute la 1. Camera 
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alin.(1) baza de calcul folosita pentru calculul 
platilor anticipate este egala cu venitul estimat la 
calculul platilor anticipate cu titlu de impozit pe 
venit dar nu mai mult de 3 salarii medii brute.  

Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

2. Prin vot. Deputaților 

23.    Art. 148 alin. (3) Pentru 
persoanele fizice prevăzute la alin.(1), baza 
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări 
sociale se recalculează în anul următor celui de 
realizare a venitului, în baza declarației privind 
venitul realizat și se stabilește ca diferenţă între 
venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în 
scopul desfășurării activităţii independente, 
exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de 
asigurări sociale, raportată la numărul de luni în 
care a fost desfăşurată activitatea. Baza lunară de 
calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul 
reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, prevăzut la art.139 alin.(3), în 
vigoare în anul pentru care se efectuează 
definitivarea contribuției, şi nici mai mare decât 
echivalentul a de 5 ori acest câştig.  

(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1), 
obligate să se asigure în sistemul public de pensii, 
depun anual, la organul fiscal competent, până la 
data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care 
se  stabilesc plăţile anticipate cu titlu de 
contribuţii de asigurări sociale, declaraţia privind 
îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2). 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

24.    Art. 148 alin. (4) Persoanele 
fizice prevăzute la alin.(1) și (2) se încadrează în 
categoria asiguraților obligatoriu în sistemul 
public de pensii să se asigure în sistemul public 
de pensii dacă îndeplinesc următoarele condiții, 
după caz: 

(4) În cazul contribuabililor prevăzuţi la 
alin. (1)  care încep o activitate în cursul anului 
fiscal, declaraţia prevăzută la alin. (3) se depune 
în termen de 30 de zile de la data producerii 
evenimentului. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

25.    Art. 148 alin. (7) Modelul, 
conţinutul, modalitatea de depunere şi de 
gestionare a declaraţiei prevăzută la alin.(5) se 
aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei 

(7) Modelul, conţinutul, modalitatea de 
depunere şi de gestionare a declaraţiei prevăzută 
la alin. (4) se aprobă prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 
90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi. 

termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

26.    Art. 148 alin. (8) Persoanele 
fizice prevăzute la alin.(1) care în anul fiscal 
precedent au realizat venituri sub nivelul 
plafonului minim prevăzut la alin.(3), nu au 
obligația depunerii declaraţiei prevăzută la 
alin.(5) și nu datorează plăţi anticipate cu titlu de 
contribuţii de asigurări sociale.  

(8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) 
care în anul fiscal precedent au realizat venituri 
sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (3), 
nu au obligația depunerii declaraţiei prevăzută la 
alin. (5) și nu datorează plăţi anticipate cu titlu de 
contribuţii de asigurări sociale.  
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

27.    Art. 148 alin. (9) Contribuţiile 
de asigurări sociale plătite în anul fiscal în care 
persoanele prevăzute la alin.(1) au realizat 
venituri determinate în sistem real sub nivelul 
plafonului minim prevăzut la alin.(3), nu se 
restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea 
stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului 
pentru pensionare. 

(9)  Contribuţiile de asigurări sociale plătite 
în anul fiscal în care persoanele prevăzute la alin. 
(1) au realizat venituri determinate în sistem real 
sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (3), 
nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la 
stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea 
punctajului pentru pensionare. 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

28.  Art.149.- Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală pentru care impozitul pe venit se 
reţine la sursă, baza lunară de calcul a contribuţiei 
de asigurări sociale o reprezintă diferenţa dintre 
venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la 
art.70, şi nu poate fi mai mare decât echivalentul 
a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat, prevăzut la art.139 alin.(3), în vigoare în luna 
pentru care se datorează contribuția. 

Art. 149 - Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală pentru care impozitul pe venit se 
reţine la sursă, baza lunară de calcul a contribuţiei 
de asigurări sociale o reprezintă diferenţa dintre 
venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la 
art. 70, şi nu poate fi mai mare decât echivalentul 
a de 3 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat, prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în 
luna pentru care se datorează contribuția. 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

29.    Art. 151 alin. (3) Obligaţiile (3) Obligaţiile de plată a contribuţiei de 1. Camera 
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Camera 

Decizională 
de plată a contribuţiei de asigurări sociale 
reprezentând plăți anticipate,  determinate prin 
decizia de impunere prevăzută la alin.(1), se 
stabilesc prin aplicarea cotei  de contribuție  
prevăzută la art.138 asupra bazelor de calcul 
prevăzute la art.148 alin.(1) și (2), după caz.  

asigurări sociale reprezentând plăți anticipate,  
determinate prin decizia de impunere prevăzută la 
alin. (1), se stabilesc prin aplicarea cotei  de 
contribuție  prevăzută la art. 138 asupra bazelor 
de calcul prevăzute la art. 148 alin. (1).  
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

2. Prin vot. Deputaților 

30.    Art. 151 alin. (4) Cota de 
contribuţie de asigurări sociale pentru 
contribuabilii prevăzuţi la alin.(1) este cota pentru 
contribuția individuală, prevăzută la art.138.    

(4) Cota de contribuţie de asigurări sociale 
pentru contribuabilii prevăzuţi la alin (1) este de 
21,7%.    
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

31.    Art. 151 alin. (10) Pentru 
persoanele prevăzute la alin.(9), obligaţiile 
reprezentând contribuţia individuală de asigurări 
sociale se calculează prin aplicarea cotei 
individuale de contribuţie prevăzută la art.138, 
asupra veniturilor prevăzute la art.149, se reţin şi 
se plătesc de către plătitorul de venit, până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au 
plătit veniturile, acestea fiind obligaţii finale. 

(10) Pentru persoanele prevăzute la alin. 
(9), obligaţiile reprezentând contribuţia 
individuală de asigurări sociale se calculează prin 
aplicarea cotei individuale de contribuţie 
prevăzută la alin.(4), se reţin şi se plătesc de 
către plătitorul de venit, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care s-au 
plătit veniturile. 
Autor: Grupul Parlamentar PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

32.    Art. 151 alin. (11) În cazul 
persoanelor prevăzute la alin.(10), încadrarea în 
plafonul lunar reprezentând echivalentul a de 5 
ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat,  se efectuează de către plătitorul de venituri. 

(11) În cazul persoanelor prevăzute la alin. 
(10), încadrarea în plafonul lunar reprezentând 
echivalentul a de 3 ori câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat,  se efectuează de către 
plătitorul de venituri. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 
 

1.Justificare: Plafonarea bazei 
de calcul la CAS si CASS la 
de 3 ori castigul salarial 
mediu brut. Motivatie: 
reducerea la un nivel 
rezonabil a contributiilor de 
asigurari sociale, in vederea 
stimularii agentilor economici 
de a crea locuri de munca si a 
descuraja piata neagra si gri a 
fortei de munca. 

2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

33.    Art. 152 alin. (2) Obligaţiile (2) Obligaţiile anuale de plată ale 1. A se vedea comentariul de Camera 
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Camera 

Decizională 
anuale de plată ale contribuţiei de asigurări 
sociale se determină de organul fiscal competent, 
prin decizie de impunere anuală, pe baza 
declaraţiei menţionate la alin.(1), prin aplicarea 
cotei individuale sau a cotei integrale de 
contribuție, conform opțiunii exprimate, 
prevăzute la art.138 asupra bazei de calcul 
prevăzută la art.148 alin.(3), cu încadrarea 
acesteia în plafonul minim și maxim. 

contribuţiei de asigurări sociale se determină de 
organul fiscal competent, prin decizie de 
impunere anuală, pe baza declaraţiei menţionate 
la alin. (1), prin aplicarea cotei de contributii 
prevazute la art. 151 alineatul (4) din care se 
scade suma veniturilor din salarii sau asimilate 
salariilor. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

la art. 122. Asa cum este 
acum codul (daca nu cumva 
mi-a scapat mie ceva…) nu 
permite plafonarea bazei de 
calcul pe CNP. Baza de calcul 
este plafonata la venituri din 
salarii si asimilate salariilor 
pe fiecare loc de munca in 
parte, iar la activitati 
independe plafonul se 
calculeaza separate – ceea ce 
poate face ca plafonul efectiv 
sa fie semnificativ mai mare. 
NU ASTA S-A DISCUTAT, ci 
plafonarea pe CNP. 
2. Prin vot.

Deputaților 

34.    Art. 152 alin. (3) Diferențele 
de venit, precum și contribuția de asigurări 
sociale aferentă, stabilite în plus prin decizia de 
impunere prevăzută la alin.(2) se repartizează pe 
lunile în care a fost desfăşurată activitatea.  

(3) Nu se efectuează definitivarea 
contributiei de asigurari sociale in cazul in care 
veniturile din salarii sau sume asimilate salariilor 
depasesc in fiecare luna din an de 3 ori castigul 
salarial mediu brut, precum si in cazul in care 
venitul anual estimat luat in calcul la stabilirea 
platilor anticipate depaseste de 36 de ori castigul 
salarial mediu brut. Diferențele de venit, precum 
și contribuția de asigurări sociale aferentă, 
stabilite în plus prin decizia de impunere 
prevăzută la alin. (2) se repartizează pe lunile în 
care a fost desfăşurată activitatea.  
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

35.    Art. 152 alin. (4) Prevederile 
alin.(2) se aplică și în cazul persoanelor prevăzute 
la art.148 alin.(8), al căror venit realizat în anul 
fiscal pentru care se efectuează definitivarea 

(4) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul 
persoanelor prevăzute la art. 148 alin. (8), al căror 
venit realizat în anul fiscal pentru care se 
efectuează definitivarea contribuţiei de asigurări 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 



93 
 

Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
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Decizională 
contribuţiei de asigurări sociale se încadrează în 
plafonul minim prevăzut la  art.148 alin.(3). 

sociale se încadrează în plafonul minim prevăzut 
la  art. 148 alin. (3). 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

36.    Art. 152 alin. (5) Pentru 
persoanele prevăzute la alin.(4), sumele 
reprezentând baza de calcul și contribuţia de 
asigurări sociale aferentă, stabilite prin decizia de 
impunere prevăzută la alin.(2), se repartizează pe 
lunile în care a fost desfăşurată activitatea.  

(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (4), 
sumele reprezentând baza de calcul și contribuţia 
de asigurări sociale aferentă, stabilite prin decizia 
de impunere prevăzută la alin. (2), se repartizează 
pe lunile în care a fost desfăşurată activitatea.  
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

37.    Art. 152 alin. (6) Plata 
contribuţiei de asigurări sociale stabilită prin 
decizia de impunere anuală se efectuează în 
termen de cel mult 60 de zile de la data 
comunicării deciziei. 

(6) Plata contribuţiei de asigurări sociale 
stabilită prin decizia de impunere anuală se 
efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la 
data comunicării deciziei. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

38.    Art. 152 alin. (7) Repartizarea 
diferențelor de contribuție de asigurări sociale 
stabilite potrivit alin.(3), precum și a contribuției 
de asigurări sociale stabilită potrivit alin.(5), care 
se efectuează în vederea calculării prestaţiilor 
acordate de sistemul public de pensii, conduc la 
reîntregirea bazei de calcul a contribuției de 
asigurări sociale și nu determină stabilirea de 
obligații fiscale accesorii pentru plățile anticipate.   

(7) Repartizarea diferențelor de contribuție 
de asigurări sociale stabilite potrivit alin. (3), 
precum și a contribuției de asigurări sociale 
stabilită potrivit alin. (5), care se efectuează în 
vederea calculării prestaţiilor acordate de 
sistemul public de pensii, conduc la reîntregirea 
bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale 
și nu determină stabilirea de obligații fiscale 
accesorii pentru plățile anticipate.    
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

39.     Art. 154, alin. (1) lit. e)
 persoanele cu handicap, pentru veniturile 
obținute în baza Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

e) persoanele cu handicap grav sau accentuat, 
pentru veniturile obţinute din salarii si/sau 
veniturile obtinute din activitati independente in 
mod individual si/sau intro forma de asociere 
scutite de impozit pe venit, precum si persoanele cu 
handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

1.Se creaza o facilitate pentru 
persoanele cu handicap. 
2. prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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Decizională 
40.  Art.155.- (1) Contribuabilii/plătitorii de 

venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, 
prevăzuți la  art.153, datorează, după caz, 
contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru 
următoarele categorii de venituri: 

Art. 154 – (1) Contribuabilii/plătitorii de venit la 
sistemul de asigurări sociale de sănătate, 
prevăzuţi la art. 152, datorează, după caz, 
contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru 
următoarele categorii de venituri:  
Autor: Aurelia Cristea, PSD 

1.Includerea veniturilor din 
investiții în categoria surselor 
de venit supuse CASS, 
indiferent dacă există sau nu 
și alte surse de venit asupra 
cărora contribuabilul plătește 
CASS, va descuraja 
comportamentul de investire 
al populației, prin diminuarea 
câștigului net disponibil 
precum și printr-un efort 
operațional mai ridicat de 
conformare cu prevederile 
legale: 
Proiectul de Cod Fiscal nu 
ține cont de faptul că 
veniturile din investiții nu 
sunt similare veniturilor fixe 
realizate ca urmare a unui 
salariu sau a altor venituri 
fixe similare. În condițiile în 
care numărul investitorilor de 
retail pe piața de capital 
românească este și așa foarte 
mic, prin suprafiscalizarea 
impusă, o astfel de măsură va 
avea un impact negativ 
asupra dezvoltării pieței de 
capital in general si a celei a 
fondurilor de investitii in 
special, ca sursă importantă 
de finanțare a economiei. 
In particular, mentionam 

Camera 
Deputaților 
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Decizională 
faptul ca detinerea medie a 
celor peste 400.000 de 
persoane fizice, investitori in 
fondurile deschise si inchise 
de investitii este de cca 
47,000 RON. Asumand un 
randament anual de 4%, 
rezulta o valoare a castigului 
de 1,880 RON, semnificativ 
inferioara bazei minime de 
calcul a CASS de 14,400 
RON. Aplicarea valorii 
minime a CASS de 792 RON, 
este echivalenta unei taxari de 
42.1% din castigul realizat. 
Adaugand la acestea valoarea 
impozitului de 16%, rezulta o 
rata de taxare a castigului de 
58.1%.  
Ținând cont de cele de mai 
sus, solicităm eliminarea 
CASS pentru veniturile din 
investiții. 
2. Prin vot. 

41.     Art. 155 alin. (1) lit. f)
 venituri din investiţii, definite conform 
art.92, inclusiv veniturile din dividende, definite 
conform art.7 pct.12; 

Se elimina 
Autor: Aurelia Cristea, PSD 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

42. Art. 157 alin. (1) -- m1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care nu au un loc stabil de muncă pe perioada 
deplasării, pentru o perioadă mai mare de 12 ore, 
în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu, într-o 

1.Prevederea este 
corespondentă modificărilor 
operate la nivelul impozitului 
pe venit şi are la bază aceleaşi 
motive. 

Camera 
Deputaților 
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Decizională 
localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km 
de localitatea în care se află sediul principal al 
angajatorului sau, în cazul în care persoana aflată 
în deplasare de serviciu a fost alocată unui sediu 
secundar al angajatorului, de localitatea în care se 
află acest sediul secundar, pentru partea care 
depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din 
instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi 
în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România 
ale persoanelor juridice străine; 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

2. Prin vot. 

43. Art. 157 alin (1)  n1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care au raporturi de muncă cu angajatori 
nerezidenţi şi nu au un loc stabil de muncă, pe 
perioada deplasării în România, pentru o perioadă 
mai mare de 12 ore, în scopul exercitării 
atribuțiilor de serviciu, într-o localitate situată la 
o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care 
se află sediul principal al angajatorului sau, în 
cazul în care persoana aflată în deplasare de 
serviciu a fost alocată unui sediul secundar al 
angajatorului, de localitatea în care se află acest 
sediul secundar,  
pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de 
rezidenţă a angajatorului nerezident de care ar 
beneficia personalul din instituţiile publice din 
România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu 
respectarea prevederilor regulamentelor Uniunii 
Europene sau a convenţiilor/acordurilor privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială la 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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Decizională 
care România este parte; 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

44.    Art. 157 alin. (3) În situaţia în 
care totalul veniturilor prevăzute la alin.(1) este 
mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut prevăzut la art.139 alin.(3), 
contribuţia individuală de asigurări sociale de 
sănătate se calculează în limita acestui plafon. 

(3) În situaţia în care totalul veniturilor 
prevăzute la alin. (1) este mai mare decât 
valoarea a de 3 ori câştigul salarial mediu brut 
prevăzut la art. 139 alin. (3), contribuţia 
individuală de asigurări sociale de sănătate se 
calculează în limita acestui plafon. 
Autor: Grupul Parlamentar PNL 

1.Plafonarea bazei de calcul a 
tutror contributiilor sociale 
obligatorii la un nivel 
rezonabil (3 salarii medii), 
efectiv pe fiecare cetatean in 
parte (cnp), este vitala pentru 
succesul reformei incepute 
prin acest cod. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

45. Art. 157 ---- (4) In situatia in care un contribuabil obtine 
venituri din salarii sau asimilate salariilor din mai 
multe surse, contributia se calculeaza dupa cum 
urmeaza: 

(a) daca venitul din una din surse, sau 
cumulat din doua sau mai multe surse, este mai 
mare decat valoarea a de 3 ori castigul salarial 
mediu brut in fiecare luna din an, contributia 
individuala la asigurarile sociale de sanatate se 
calcueaza doar pentru acel venit, respectiv pentru 
acele venituri; 

(b) daca venitul cumulat nu depaseste 
valoarea a de 3 ori castigul salarial mediu brut 
in fiecare luna din an, contributia individuala la 
asigurarile sociale de sanatate se calculeaza pe 
fiecare sursa de venit. 
   
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

46.  Art.158.- (1) Pentru persoanele 
prevăzute la art.153 alin.(1) lit.f) , baza lunară de 
calcul pentru contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate o reprezintă suma câştigurilor brute  

Art.  158 - (1) Pentru persoanele prevăzute 
la art. 153 alin. (1) lit. f) , baza lunară de calcul 
pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate 
o reprezintă suma bazelor de calcul pentru 

1.A se vedea comentariile 
anterioare re: plafonarea 
efectiva a contributiilor 
sociale. 

Camera 
Deputaților 
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prevăzute la art.157 asupra cărora se datorează 
contribuția. 

contribuţia individuală de asigurări de 
sănătate. 

 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

2. Prin vot. 

47. ------- După Art. 158 se introduce un nou articol, Art. 
1581, cu următorul cuprins: 
Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate datorată de persoanele fizice care 
relizeaza venituri din activitati independente, din 
asocieri fără personalitate juridică, din cedarea 
folosinţei bunurilor, din investiţii, din activităţi 
agricole, silvicultură şi piscicultură, precum si 
venituri din alte surse 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos PNL 

1. Stabileste baza lunara de 
calcul pentru calculul CASS 
pentru o serie de venituri 
enumerate la art.1591, pin 
plafonarea la max. 5 salarii 
medii brute pe economie. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

48.  Art. 1581- Baza lunară de calcul a contribuţiei 
individuale de asigurări sociale de sănătate, în 
cazul persoanelor fizice care realizează venituri 
venituri din: 
 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

49.            a) activităţi independente, definite conform 
art. 66; 
 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

50.  b) venituri din asocieri fără personalitate 
juridică, pentru care sunt aplicabile 
prevederile art. 124 alin. (7) - (9); 
 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

51.  c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, 
definite conform art. 83; 

 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

52.  d) venituri din investiţii, definite conform art. 
91, inclusiv veniturile din dividende,
definite conform art. 7 pct. 12; 
 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

53.  e) venituri din activităţi agricole, silvicultură 
şi piscicultură, definite conform art.103;

1. Camera 
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 2. Prin vot. Deputaților 

54.  f) venituri din alte surse, definite conform art. 
113 şi 116; o reprezintă câştigul brut realizat, care 
nu poate fi mai mic decat nivelul unui salariu 
minim brut pe economie si mai mare decat nivelul 
a maximum 5 salarii medii brute pe economie avut 
in vedere la fundamentarea bugetului asigurarilot 
sociale de stat. 

 
Autor: Vasile Horga, Anton Doboş, PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

55. Art.160.- (1) Pentru persoanele fizice cu 
venituri din pensii baza lunară de calcul a 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o 
reprezintă numai partea de venit care depăşeşte 
nivelul de 740 lei. 

(1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii 
baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate o reprezintă numai partea de 
venit care depăşeşte nivelul de 1050 lei.” 
Autor: Vasile Horga, Varga Vasile, PNL 

1.Actualizarea sumei 
prevăzute la art.159 alin.(1), 
la nivelul unui salariu minim 
pe economie sau la nivelul 
sumei deductibile la calculul 
impozitului (1050 lei), avand 
în vedere faptul că aceasta a 
fost introdusa de la 01 
ianuarie 2011, la art.296^9 in 
Codul fiscal. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

56.    Art. 160 alin. (3) În situaţia în 
care veniturile bază de calcul prevăzute la alin.(1) 
și (2) depășesc valoarea a de 5 ori câştigul salarial 
mediu brut prevăzut la art.139 alin.(3), 
contribuţia individuală de asigurări sociale de 
sănătate se calculează în limita acestui plafon. 

(3) În situaţia în care veniturile bază de 
calcul prevăzute la alin. (1) și (2) depășesc 
valoarea a de 3 ori câştigul salarial mediu brut 
prevăzut la art. 139 alin. (3), contribuţia 
individuală de asigurări sociale de sănătate se 
calculează în limita acestui plafon. 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

57.    Art. 161 alin. (2) În situaţia în 
care venitul bază de calcul prevăzut la alin.(1) 
depășește valoarea a de 5 ori câştigul salarial 
mediu brut prevăzut la art.139 alin.(3), 

(2) În situaţia în care venitul bază de calcul 
prevăzut la alin. (1) depășește valoarea a de 3 ori 
câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139 
alin. (3), contribuţia individuală de asigurări 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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contribuţia individuală de asigurări sociale de 
sănătate se calculează în limita acestui plafon. 

sociale de sănătate se calculează în limita acestui 
plafon. 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

58.    Art. 162 alin. (2) În situaţia în 
care venitul bază de calcul prevăzut la alin.(1) 
depășește valoarea a de 5 ori câştigul salarial 
mediu brut prevăzut la art.139 alin.(3), 
contribuţia individuală de asigurări sociale de 
sănătate se calculează în limita acestui plafon. 

(2) În situaţia în care venitul bază de calcul 
prevăzut la alin. (1) depășește valoarea a de 3 ori 
câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139 
alin. (3), contribuţia individuală de asigurări 
sociale de sănătate se calculează în limita acestui 
plafon. 

 
 

Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

59.  Art.170.- Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din activităţi independente și 
care determină venitul net anual în sistem real 
şi/sau pe baza normelor anuale de venit, baza 
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate este diferenţa dintre venitul 
brut şi cheltuielile efectuate în scopul desfășurării 
activităţii independente, exclusiv cheltuielile 
reprezentând contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate sau valoarea anuală a normei de venit, 
după caz, raportată la numărul de luni în care a 
fost desfăşurată activitatea pe fiecare sursă de 
venit. Baza lunară de calcul nu poate fi mai  mare 
decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu 
brut prevăzut la art.139 alin.(3), în vigoare în anul 
pentru care se stabilește contribuția. 

Art.  170 - Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din activităţi independente și 
care determină venitul net anual în sistem real 
şi/sau pe baza normelor anuale de venit, baza 
lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate este diferenţa dintre venitul brut şi 
cheltuielile efectuate în scopul desfășurării 
activităţii independente, exclusiv cheltuielile 
reprezentând contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate sau valoarea anuală a normei de venit, 
după caz, raportată la numărul de luni în care a 
fost desfăşurată activitatea pe fiecare sursă de 
venit. Baza lunară de calcul nu poate fi mai  mare 
decât valoarea a de 3 ori câştigul salarial mediu 
brut prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în 
anul pentru care se stabilește contribuția. 

 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

60.  Art.171.- (1) Pentru persoanele fizice 
care realizează venituri din drepturi de proprietate 

Art. 171 - (1) Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din drepturi de proprietate 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 



101 
 

Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
intelectuală, pentru care impozitul pe venit se 
reţine la sursă, baza lunară de calcul a contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate o reprezintă 
diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala 
deductibilă prevăzută la art.70 şi nu poate fi mai 
mare decât valoarea a  de 5 ori câştigul salarial 
mediu brut prevăzut la art.139 alin.(3), în vigoare 
în luna pentru care se datorează contribuția. 

intelectuală, pentru care impozitul pe venit se 
reţine la sursă si care nu obtin venituri salariale 
sau asimilate salariilor, baza lunară de calcul a 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o 
reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi 
cheltuiala deductibilă prevăzută la art.70, şi nu 
poate fi mai mare decât valoarea a  de 3 ori 
câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 138 
alin. (3), în vigoare în luna pentru care se 
datorează contribuția. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

61.    Art. 171 alin. (2) Pentru 
persoanele fizice care realizează venituri din 
asocierea cu o persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlurilor II sau III, baza lunară de calcul a 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o 
reprezintă venitul din asociere, şi nu poate fi mai 
mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial 
mediu brut prevăzut la art.139 alin.(3), în vigoare 
în luna pentru care se datorează contribuția.  

(2) Pentru persoanele fizice care realizează 
venituri din asocierea cu o persoană juridică, 
contribuabil potrivit Titlurilor II sau III si care nu 
realizeaza venituri din salarii sau asimilate 
salariilor, baza lunară de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul 
din asociere, şi nu poate fi mai mare decât 
valoarea a de 3 ori câştigul salarial mediu brut 
prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în luna 
pentru care se datorează contribuția.  
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

62.  Art.172.- (1) Pentru persoanele fizice 
care realizează venituri din activităţile agricole 
prevăzute la art.104 alin.(1), baza lunară de calcul 
al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
reprezintă valoarea anuală a normei de venit, 
determinată potrivit prevederilor art.106, 
raportată la numărul de luni în care s-a desfășurat 
activitatea, și nu poate fi mai mare decât valoarea 
a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la 
art.139 alin.(3), în vigoare în anul pentru care se 
stabilește contribuția.  

Art. 172 - (1) Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din activităţile agricole 
prevăzute la art. 104 alin. (1), baza lunară de 
calcul a contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate reprezintă valoarea anuală a normei de 
venit, determinată potrivit prevederilor art.106, 
raportată la numărul de luni în care s-a desfășurat 
activitatea, și nu poate fi mai mare decât valoarea 
a de 3 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut 
la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care 
se stabilește contribuția.  

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

63.    Art. 172 alin. (2) Pentru 
persoanele fizice care realizează venituri de 
natura celor prevăzute la art.104 alin.(2) şi (5), 
baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate reprezintă diferenţa dintre 
venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul 
desfășurării activităţii, exclusiv cheltuielile 
reprezentând contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate, raportată la numărul de luni în care s-a 
desfășurat activitatea, și nu poate fi mai mare 
decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu 
brut prevăzut la art.139 alin.(3), în vigoare în anul 
pentru care se stabilește contribuția. 

(2) Pentru persoanele fizice care realizează 
venituri de natura celor prevăzute la art. 104 alin. 
(2) şi (5), baza lunară de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate reprezintă diferenţa 
dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în 
scopul desfășurării activităţii, exclusiv 
cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate, raportată la numărul de luni 
în care s-a desfășurat activitatea, și nu poate fi 
mai mare decât valoarea a de 3 ori câştigul 
salarial mediu brut prevăzut la art. 139 alin. (3), 
în vigoare în anul pentru care se stabilește 
contribuția. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

64.  Art.173.- (1) Baza lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru 
persoanele fizice care realizează venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor 
care realizează venituri din arendarea bunurilor 
agricole în regim de reţinere la sursă a 
impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi 
cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea 
cotei de 40% asupra venitului brut, diferenţa 
dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în 
scopul realizării acestor venituri, exclusiv 
cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate, sau valoarea anuală a normei 
de venit, după caz, raportată la numărul de luni 
din anul fiscal prevăzut în contractul încheiat 
între părți, şi nu poate fi mai mare decât valoarea 
a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la 
art.139 alin.(3), în vigoare în anul pentru care se 

Art. 173  - (1) Baza lunară de calcul a 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru 
persoanele fizice care realizează venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor 
care realizează venituri din arendarea bunurilor 
agricole în regim de reţinere la sursă a 
impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi 
cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea 
cotei de 40% asupra venitului brut, diferenţa 
dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în 
scopul realizării acestor venituri, exclusiv 
cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate, sau valoarea anuală a normei 
de venit, după caz, raportată la numărul de luni 
din anul fiscal prevăzut în contractul încheiat 
între părți, şi nu poate fi mai mare decât valoarea 
a de 3 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut 
la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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stabilește contribuția.  se stabilește contribuția.  

Autor: Grupul Parlamentar al PNL 
65.    Art. 173 alin. (2) Baza lunară 

de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate pentru persoanele fizice care realizează 
venituri din arendarea bunurilor agricole în regim 
de reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa 
dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă 
determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra 
venitului brut şi nu poate fi mai mare decât 
valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut 
prevăzut la art.139 alin.(3), în vigoare în anul 
pentru care se stabilește contribuția. 

(2) Baza lunară de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate pentru persoanele 
fizice care realizează venituri din arendarea 
bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a 
impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi 
cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea 
cotei de 40% asupra venitului brut şi nu poate fi 
mai mare decât valoarea a de 3 ori câştigul 
salarial mediu brut prevăzut la art. 139 alin. (3), 
în vigoare în anul pentru care se stabilește 
contribuția. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

66.  Art.174.- (1) Următoarele categorii de 
persoane au obligația de a efectua plăți anticipate 
cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate: 

Art. 174 - (1) Următoarele categorii de 
persoane au obligația de a efectua plăți anticipate 
cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate, daca nu obţin venituri din salarii sau 
asimilate salariilor: 

Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

67.    Art. 175 alin. (2) Obligaţiile 
anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate se determină de organul fiscal 
competent, prin decizie de impunere anuală,  pe 
fiecare sursă de venit, pe baza declaraţiilor 
menţionate la alin.(1), prin aplicarea cotei 
prevăzute la art.156 alin.(1) lit.a) asupra bazelor 
de calcul prevăzute la art.170-173, după caz. 
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de 
impunere. 

(2) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate se determină de 
organul fiscal competent, prin decizie de 
impunere anuală,  cumulat pe toate sursele de 
venit, pe baza declaraţiilor menţionate la alin. (1), 
prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 alin. (1) 
lit. a) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 
170 - 173, după caz, din care se scade venitul brut 
din salarii sau asimilate salariilor. Baza de calcul 
a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se 
evidenţiază lunar în decizia de impunere. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

68. Art. 174 După alin.(4) se introduce un nou alin. (5) cu 1. Camera 
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următorul cuprins: 
 
(5) Baza de calcul cumulata pe toate sursele de 
venit prevazuta la alineatul (1) nu poate depasi 
valoarea 36 de salarii medii brute pe economie. 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

2. Prin vot. Deputaților 

69.  Art.176.- (1) Pentru persoanele fizice 
care realizează venituri din investiţii, altele decât 
veniturile din dividende, baza lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
reprezintă câştigul/venitul, după caz, determinat 
potrivit prevederilor art.94-97, raportată la cele 
12 luni ale anului, şi nu poate fi mai mare decât 
valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut 
prevăzut la art.139 alin.(3).  

Art. 176 – (1) Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din investiţii, altele decât 
veniturile din dividende, baza lunară de calcul a 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
reprezintă câştigul/venitul, după caz, determinat 
potrivit prevederilor art. 93-96, raportată la cele 
12 luni ale anului, şi nu poate fi mai mare decât 
valoarea a de 3 ori câştigul salarial mediu brut 
prevăzut la art. 139 alin. (3), din care se scad 
veniturile din salarii sau asimilate salariilor 
precum si veniturile din activitati independente 
sau din chirii.  
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

70.    Art. 176 alin. (2) Pentru 
persoanele fizice care realizează venituri din 
dividende, baza lunară de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate reprezintă venitul în 
bani sau în natură, distribuit de persoana juridică,  
raportată la cele 12 luni ale anului, şi nu poate fi 
mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut prevăzut la art.139 alin.(3). 

(2) Pentru persoanele fizice care realizează 
venituri din dividende, baza lunară de calcul a 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
reprezintă venitul în bani sau în natură, distribuit 
de persoana juridică,  raportată la cele 12 luni ale 
anului, şi nu poate fi mai mare decât valoarea a 
de 3 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la 
art. 139 alin. (3) din care se scad veniturile din 
salarii sau asimilate salariilor precum si veniturile 
din activitati independente sau din chirii. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

 1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

71.  Art.177.- Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din alte surse, baza lunară de 

Art. 177- Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din alte surse, baza lunară de 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 



105 
 

Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate reprezintă venitul prevăzut la art.114, 
116 şi art.117,  raportată la cele 12 luni ale anului. 
Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât 
valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut 
prevăzut la art.139 alin.(3).  

calcul a contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate reprezintă venitul prevăzut la art. 114, 
116 şi art. 117,  raportată la cele 12 luni ale 
anului. Baza lunară de calcul nu poate fi mai 
mare decât valoarea a de 3 ori câştigul salarial 
mediu brut prevăzut la art. 139 alin. (3) din care 
se scad veniturile din salarii sau asimilate 
salariilor precum si veniturile din activitati 
independente, din chirii, din investitii si din 
dividende.  
 

Autor: Grupul Parlamentar al PNL 
72.  Art.178.- (1) În cazul persoanelor fizice 

care realizează venituri din alte surse și din 
investiţii, inclusiv venituri din dividende, 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate se 
stabileşte de organul fiscal competent pe fiecare 
sursă de venit, prin decizie de impunere anuală, 
pe baza informaţiilor din declaraţia privind 
venitul realizat sau din declaraţia privind 
calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare 
beneficiar de venit, precum şi pe baza 
informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz. 

Art. 178 - (1) În cazul persoanelor fizice 
care realizează venituri din alte surse și din 
investiţii, inclusiv venituri din dividende, 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate se 
stabileşte de organul fiscal competent cumulat pe 
toate sursele de venit, prin decizie de impunere 
anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia 
privind venitul realizat sau din declaraţia privind 
calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare 
beneficiar de venit, precum şi pe baza 
informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1.Important ca plafonarea 
bazei de calcul sa fie efectiva, 
nu pe fiecare sursa de venit in 
parte, ci individual, pe CNP. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

73.  Art. 178 - (1) Organul fiscal competent are 
obligatia regularizãrii anuale a contributiei  de 
asigurãri sociale de sãnãtate datoratã de 
persoanele fizice care realizeazã, într-un an fiscal, 
venituri din salarii sau asimilate salariilor, pensii 
care depãsesc nivelul de 740 lei, venituri din 
activitãti independente, activitãti agricole, 
silviculturã, pisciculturã, asocieri fãrã 
personalitate juridicã, cedarea folosintei bunurilor 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
si din alte surse. 
(2) nemodificat. 
Autor: Aurelia Cristea 

74.    Art. 179 alin. (3) Contribuţia 
anuală se calculează, în anul următor celui de 
realizare a veniturilor prevăzute la alin. (1), prin 
aplicarea cotei individuale asupra bazei anuale de 
calcul determinată ca sumă a bazelor lunare de 
calcul asupra cărora se datorează contribuția de 
asigurări sociale de sănătate. Baza anuală de 
calcul nu poate fi mai mică decât valoarea 
salariului de bază minim brut pe ţară înmulțită cu 
12 luni și nici mai mare decât valoarea a de 5 ori 
câştigul salarial mediu brut înmulțită cu 12 luni. 
În cazul persoanelor fizice care realizează, în 
cursul anului fiscal pentru care se efectuează 
regularizarea, atât venituri dintre cele prevăzute 
la alin.(1), cât și venituri din salarii, venituri 
asimilate salariilor sau venituri din pensii, baza 
anuală de calcul a contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate utilizată la încadrarea în plafonul 
minim prevăzut se determină ca sumă a bazelor 
lunare de calcul asupra cărora se datorează 
contribuția de asigurări sociale de sănătate, 
inclusiv bazele lunare de calcul aferente 
veniturilor din salarii sau asimilate salariilor și 
veniturilor din pensii. 

(3) Contribuţia anuală se calculează, în anul 
următor celui de realizare a veniturilor prevăzute 
la alin. (1), prin aplicarea cotei individuale asupra 
bazei anuale de calcul determinată ca sumă a 
bazelor lunare de calcul asupra cărora se 
datorează contribuția de asigurări sociale de 
sănătate. Baza anuală de calcul nu poate mai 
mare decât valoarea a de 3 ori câştigul salarial 
mediu brut înmulțită cu 12 luni. În cazul 
persoanelor fizice care realizează, în cursul anului 
fiscal pentru care se efectuează regularizarea, atât 
venituri dintre cele prevăzute la alin.(1), cât și 
venituri din salarii, venituri asimilate salariilor 
sau venituri din pensii, baza anuală de calcul a 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
utilizată la încadrarea în plafonul minim prevăzut 
se determină ca sumă a bazelor lunare de calcul 
asupra cărora se datorează contribuția de asigurări 
sociale de sănătate, inclusiv bazele lunare de 
calcul aferente veniturilor din salarii sau asimilate 
salariilor și veniturilor din pensii. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 
 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

75.  (3) Contribuţia anuală se calculează, în anul 
următor celui de realizare a veniturilor  prevăzute 
la alin. (1), prin aplicarea cotei individuale asupra 
bazei anuale de calcul determinată ca sumă a 
bazelor lunare de calcul asupra cărora se 
datorează contribuția de asigurări sociale de 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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Camera 

Decizională 
sănătate. Baza anuală de calcul nu poate fi mai 
mică decât valoarea salariului de bază minim brut 
pe ţară înmulțită cu 12 luni și nici mai mare decât 
valoarea a de 3 ori câştigul salarial mediu brut 
înmulțită cu 12 luni. 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

76.  (3) Contributia anualã se calculeazã, în anul 
urmãtor celui de realizare a veniturilor  prevãzute 
la alin. (1), prin aplicarea cotei individuale asupra 
bazei anuale de calcul determinatã ca sumã a 
bazelor lunare de calcul asupra cãrora se 
datoreazã contributia de asigurãri sociale de 
sãnãtate. Baza anualã de calcul nu poate fi mai 
mare decât valoarea a de 5 ori câstigul salarial 
mediu brut înmultitã cu 12 luni. 
Autor: Aurelia Cristea, PSD 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

77.    Art. 174 alin. (4) Plata 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
stabilită prin decizia privind regularizarea anuală 
a contribuţiei  de asigurări sociale de sănătate 
prevăzută la alin.(2), se efectuează în termen de 
cel mult 60 de zile de la data comunicării 
deciziei, iar sumele achitate în plus se 
compensează sau se restituie potrivit prevederilor 
Codului de procedură fiscală. 

(4) Plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate stabilită prin decizia privind 
regularizarea anuală a contribuţiei  de asigurări 
sociale de sănătate prevăzută la alin.(2), se 
efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la 
data comunicării deciziei, iar sumele achitate în 
plus se compensează sau se restituie potrivit 
prevederilor Codului de procedură fiscală. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

78.    Art. 175 alin. (5)
 Regularizarea anuală a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate nu se efectuează în 
cazul persoanelor fizice pentru care baza anuală 
de calcul se încadrează între plafonul minim și 

(5) Regularizarea anuală a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate nu se efectuează în 
cazul persoanelor fizice pentru care baza anuală 
de calcul se încadrează între plafonul minim și 
maxim, inclusiv,  prevăzute la alin.(3). 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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Camera 
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maxim, inclusiv,  prevăzute la alin.(3). Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

79. (5) Regularizarea anualã a contributiei de 
asigurãri sociale de sãnãtate nu se efectueazã în 
cazul persoanelor fizice pentru care baza  anualã 
de calcul se încadreazã în plafonul maxim, 
prevãzut la alin. (3). 
Autor: Aurelia Cristea, PSD 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

80. Art. 187 allin. (1)  g1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care nu au un loc stabil de muncă pe perioada 
deplasării, pentru o perioadă mai mare de 12 ore, 
în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu, într-o 
localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km 
de localitatea în care se află sediul principal al 
angajatorului sau, în cazul în care persoana aflată 
în deplasare de serviciu a fost alocată unui sediu 
secundar al angajatorului, de localitatea în care se 
află acest sediul secundar, pentru partea care 
depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din 
instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi 
în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România 
ale persoanelor juridice străine; 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

1.Prevederea este 
corespondentă modificărilor 
operate la nivelul impozitului 
pe venit şi are la bază aceleaşi 
motive. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

81. Art. 187 --  h1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care au raporturi de muncă cu angajatori 
nerezidenţi şi nu au un loc stabil de muncă, pe 
perioada deplasării în România, pentru o perioadă 
mai mare de 12 ore, în scopul exercitării 
atribuțiilor de serviciu, într-o localitate situată la 
o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care 
se află sediul principal al angajatorului sau, în 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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Camera 

Decizională 
cazul în care persoana aflată în deplasare de 
serviciu a fost alocată unui sediul secundar al 
angajatorului, de localitatea în care se află acest 
sediul secundar,  
pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de 
rezidenţă a angajatorului nerezident de care ar 
beneficia personalul din instituţiile publice din 
România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu 
respectarea prevederilor regulamentelor Uniunii 
Europene sau a convenţiilor/acordurilor privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială la 
care România este parte; 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

82. Art. 187 (3) Baza de calcul a contributiei individuale 
pentru asigurari de somaj stabilita conform 
alineatului (1) nu poate depasi valoarea a 3 
salarii medii brute pe economie. 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1.Nu inteleg de ce baza de 
calcul a contributiei la somaj 
sa nu fie plafonata… Doar 
pentru ca procentele sunt 
relativ mici, nu inseamna ca 
principiul trebuie incalcat. 

Camera 
Deputaților 

83. Art. 189 21. veniturile din salarii si/sau veniturile din 
activitati independente obtinute de 
persoanele cu handicap grav sau accentuat, 
scutite de impozit pe venit. 

Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

Creaza o facilitate fiscala 
persoanelor cu handicap. 
12. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

84.     Art. 195 alin. (1) lit. h)
 indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite de salariaţi, potrivit legii,  pe 
perioada delegării/detaşării, după caz, în altă 
localitate, în ţară şi în alte state, în interesul 
serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a 
de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru personalul din instituţiile 

h) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite de salariaţi, potrivit legii,  pe 
perioada delegării/detaşării, după caz, în altă 
localitate, în ţară şi în alte state, în interesul 
serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a 
de 3  ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru personalul din instituţiile 
publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 



110 
 

Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

Decizională 
publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul 
salariaţilor reprezentanţelor din România ale 
persoanelor juridice străine; 

salariaţilor reprezentanţelor din România ale 
persoanelor juridice străine; 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

85. Art. 195 allin. (1) h1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care nu au un loc stabil de muncă pe perioada 
deplasării, pentru o perioadă mai mare de 12 ore, 
în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu, într-o 
localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km 
de localitatea în care se află sediul principal al 
angajatorului sau, în cazul în care persoana aflată 
în deplasare de serviciu a fost alocată unui sediu 
secundar al angajatorului, de localitatea în care se 
află acest sediul secundar, pentru partea care 
depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din 
instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi 
în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România 
ale persoanelor juridice străine; 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

86. Art. 195 alin (1) i1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care au raporturi de muncă cu angajatori 
nerezidenţi şi nu au un loc stabil de muncă, pe 
perioada deplasării în România, pentru o perioadă 
mai mare de 12 ore, în scopul exercitării 
atribuțiilor de serviciu, într-o localitate situată la 
o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care 
se află sediul principal al angajatorului sau, în 
cazul în care persoana aflată în deplasare de 
serviciu a fost alocată unui sediul secundar al 
angajatorului, de localitatea în care se află acest 
sediul secundar, pentru partea care depăşeşte 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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Camera 

Decizională 
nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului 
pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident 
de care ar beneficia personalul din instituţiile 
publice din România dacă s-ar deplasa în ţara 
respectivă, cu respectarea prevederilor 
regulamentelor Uniunii Europene sau a 
convenţiilor/acordurilor privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială la care România 
este parte; 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

87.     Art. 195 alin. (1) lit j)
 indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite pe perioada deplasării, în altă 
localitate, în ţară şi în alte state, în interesul 
desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în 
raportul juridic, de către administratorii stabiliţi 
potrivit actului constitutiv, contractului de 
administrare/mandat, de către directorii care îşi 
desfăşoară activitatea în baza contractului de 
mandat potrivit legii,  de către membrii 
directoratului de la societățile administrate în 
sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, 
potrivit legii, precum și de către manageri, în 
baza contractului de management prevăzut de 
lege, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 
ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru personalul din instituţiile 
publice; 

j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură, primite pe perioada deplasării, în altă 
localitate, în ţară şi în alte state, în interesul 
desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în 
raportul juridic, de către administratorii stabiliţi 
potrivit actului constitutiv, contractului de 
administrare/mandat, de către directorii care îşi 
desfăşoară activitatea în baza contractului de 
mandat potrivit legii,  de către membrii 
directoratului de la societățile administrate în 
sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, 
potrivit legii, precum și de către manageri, în 
baza contractului de management prevăzut de 
lege, pentru partea care depăşeşte limita a de 3 ori 
nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului 
pentru personalul din instituţiile publice; 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

88.    Art. 195 alin. (2) Nu se 
cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiei 
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate sumele prevăzute la art.142. 

Nu se cuprind în baza lunară de calcul a 
contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate sumele prevăzute la 
art.142, precum si veniturile din salarii si/sau 
veniturile din activitati independente obtinute de 

1.Creaza o facilitate fiscala 
peroanelor cu handicap. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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Decizională 
persoanele cu handicap grav sau accentuat, scutite 
de impozit pe venit. 
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos, PNL 

89. Art. 204 alin. (1) f1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care nu au un loc stabil de muncă pe perioada 
deplasării, pentru o perioadă mai mare de 12 ore, 
în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu, într-o 
localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km 
de localitatea în care se află sediul principal al 
angajatorului sau, în cazul în care persoana aflată 
în deplasare de serviciu a fost alocată unui sediu 
secundar al angajatorului, de localitatea în care se 
află acest sediul secundar, pentru partea care 
depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din 
instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi 
în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România 
ale persoanelor juridice străine; 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

90. Art. 204, alin. (1) g1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care au raporturi de muncă cu angajatori 
nerezidenţi şi nu au un loc stabil de muncă, pe 
perioada deplasării în România, pentru o perioadă 
mai mare de 12 ore, în scopul exercitării 
atribuțiilor de serviciu, într-o localitate situată la 
o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care 
se află sediul principal al angajatorului sau, în 
cazul în care persoana aflată în deplasare de 
serviciu a fost alocată unui sediul secundar al 
angajatorului, de localitatea în care se află acest 
sediul secundar, 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de 
rezidenţă a angajatorului nerezident de care ar 
beneficia personalul din instituţiile publice din 
România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu 
respectarea prevederilor regulamentelor Uniunii 
Europene sau a convenţiilor/acordurilor privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială la 
care România este parte; 
 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

91. Art. 204 După alin. (2) se introduce un nou alin. (3)cu 
următorul cuprins: 
 
(3) Baza de calcul stabilita conform alineatelor 
(1) si (2) nu poate depasi valoarea a de trei ori 
salariul mediu brut pe economie inmultita cu 
numarul mediu de angajati din luna 
respective. 
 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1.Desi aceasta modalitate de 
plafonare nu mi se pare 
corecta, neavand baza de 
calcul a contributiei 
individuale a trebuit sa ma 
refer la fondul de salarii 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

92. Art. 212 alin. (1) c1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care nu au un loc stabil de muncă pe perioada 
deplasării, pentru o perioadă mai mare de 12 ore, 
în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu, într-o 
localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km 
de localitatea în care se află sediul principal al 
angajatorului sau, în cazul în care persoana aflată 
în deplasare de serviciu a fost alocată unui sediu 
secundar al angajatorului, de localitatea în care se 
află acest sediul secundar, pentru partea care 
depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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Decizională 
prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din 
instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi 
în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România 
ale persoanelor juridice străine; 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

93. Art. 212 alin. (1) d1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi 
natură stabilite de angajator şi primite de salariaţii 
care au raporturi de muncă cu angajatori 
nerezidenţi şi nu au un loc stabil de muncă, pe 
perioada deplasării în România, pentru o perioadă 
mai mare de 12 ore, în scopul exercitării 
atribuțiilor de serviciu, într-o localitate situată la 
o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care 
se află sediul principal al angajatorului sau, în 
cazul în care persoana aflată în deplasare de 
serviciu a fost alocată unui sediul secundar al 
angajatorului, de localitatea în care se află acest 
sediul secundar,  
pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de 
rezidenţă a angajatorului nerezident de care ar 
beneficia personalul din instituţiile publice din 
România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu 
respectarea prevederilor regulamentelor Uniunii 
Europene sau a convenţiilor/acordurilor privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială la 
care România este parte; 
 
Autor: Adrian Merka, Minorităţi 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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TITLUL VII 

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ  
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Camera 

decizională 
1.  Art. 266, alin.(1) pct. 36 nou 

- perfecţionare activă pentru TVA 
Autori: 
Dp. HORGA VASILE SI VARGA VASILE - 
PNL 

1. Introducerea aceastei 
noţiuni, aşa cum este definită 
în codurile fiscale din Franţa, 
Marea Britanie etc., având în 
vedere că firmele din 
România au relaţii economice 
cu firme din tări sau teritorii 
care nu aplică aceleaşi norme 
în materie de TVA ( ex. cazul 
relaţiilor cu Republica San 
Marino- mărfurile din San 
Marino sunt considerate 
mărfuri comunitare, deci nu 
poate fi aplicat regimul vamal 
de perfecţionare activă). 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

2.  Art. 270, alin (3) litera d) nouă 
d) donarea de produse alimentare către case de 
copii şi centre de recuperare şi reabilitare 
pentru minori cu handicap, precum şi către 
cămine de bătrâni şi de pensionari; 
Autori:  
Dp. Nini Săpunaru, Andreea Maria Paul 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

3. Art. 287. - d) în cazul în care contravaloarea 
bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se 
poate încasa, ca urmare a confirmării unui plan de 
reorganizare prin care creanța creditorului este 

d) în cazul în care contravaloarea bunurilor 
livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa 
din cauza falimentului beneficiarului sau din 
cauza  punerii în aplicare a unui plan de 

1. Tocmai pentru a se elimina 
discriminarea între cerditori, 
și pentru a corela legislația 
fiscală cu legislația 

Camera 
Deputaților 
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crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
modificată sau eliminată, conform prevederilor 
Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă, sau din cauza 
falimentului beneficiarului. În cazul confirmării 
unui plan de reorganizare prin care creanța 
creditorului a fost modificată sau eliminată, 
ajustarea este permisă începând cu data închiderii 
procedurii de reorganizare, iar în cazul 
falimentului beneficiarului, ajustarea este permisă 
începând cu data pronunţării hotărârii 
judecătoreşti de închidere a procedurii prevăzute 
de Legea nr.85/2014, hotărâre rămasă 
definitivă/definitivă şi irevocabilă, după caz; 

reorganizare admis şi confirmat printr-o 
sentinţă judecătorească. Ajustarea este 
permisă începând cu data pronunţării 
hotărârii judecătoreşti de confirmare a 
planului de reorganizare sau de închidere a 
procedurii prevăzute de legislația insolvenței, 
hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă; 
Autor: Deputat PNL George Scarlat 
Grupul Parlamentar al PNL 

insolvenței, se impune 
inserarea în legislația fiscală 
și a situației ajustării TVA 
aferentă creanțelor diminuate 
printr-un plan de reorganizare 
aprobat și confirmat printr-o 
sentință judecătorească. 
2. Prin vot. 

4. Art. 291. – (3) 
f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al 
sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv 
închirierea terenurilor amenajate pentru camping; 

f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al 
sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv 
închirierea camerelor in căminele de studenți si 
a terenurilor amenajate pentru camping; 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

5. Art. 291. – (3) 
g) livrarea următoarelor bunuri: alimente, 
inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, 
destinate consumului uman și animal, animale și 
păsări vii din specii domestice, semințe, plante și 
ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, 
produse utilizate pentru a completa sau înlocui 
alimentele. Prin normele metodologice se 
stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor 
bunuri; 

Se elimină. 
 
Autori:  
Dp. Adrian Merka - Minorităţi 
Grupul Parlamentar PNL 

1. Eliminarea literei g de la 
alineatul (3), art. 291 si 
integrarea acesteia la alineatul 
care vizează cota redusa de 
5%. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

6. Art. 291 – (3) 
h) serviciile de restaurant și de catering, cu 
excepția băuturilor alcoolice; 

h) vânzarea preparatelor culinare, a produselor de 
cofetărie si patiserie/simigerie prin orice forma de 
comerț organizat. 
Autor: dp. Vasile Horga - PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

7.  Art. 291, alin. (3), litere noi 1. Dat fiind faptul că sunt Camera 
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Text Iniţial 
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 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
j) servicii de canalizare 
k) producţia, transportul, distribuţia şi 
furnizarea de energie termică în sistem 
centralizat 
l) livrarea de electricitate 
m) livrarea de gaze naturale 
n) serviciul public de salubrizare a localităţilor 
Autor Erdei Dolóczki István – UDMR 

tarife reglementate, aplicarea 
cotei reduse de TVA se 
reflectă în mod direct și 
imediat în facturile 
cetățenilor. 
2. Prin vot. 

Deputaților 

  o) apa caldă şi încălzire. 
Iulian Iancu - PSD 

1. 
2. 

 

8.  Art. 291, alin. (3]) 
(31) Începând cu 1 ianuarie 2016, cota redusă 
de 5% se aplică asupra bazei de impozitare 
livrarea următoarelor bunuri: alimente, 
inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor 
alcoolice, destinate consumului uman și 
animal, animale și păsări vii din specii 
domestice, semințe, plante și ingrediente 
utilizate în prepararea alimentelor, produse 
utilizate pentru a completa sau înlocui 
alimentele. Prin normele metodologice se 
stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor 
bunuri; 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

9.  Art. 291 alin. (3) litera e) nouă 
e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, 
inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor 
alcoolice, destinate consumului uman și 
animal, animale și păsări vii din specii 
domestice, semințe, plante și ingrediente 
utilizate în prepararea alimentelor, produse 
utilizate pentru a completa sau înlocui 
alimentele. Prin normele metodologice se 

1. 24% TVA la carne este un 
procent care încurajează 
evaziunea fiscală şi 
competiţia neloială. 
Producătorii şi procesatorii 
români de carne sunt la limita 
profitabilităţii şi situaţia s-a 
înrăutăţit şi mai mult după 
reducerea TVA în tara vecina, 

Camera 
Deputaților 
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Text Iniţial 
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 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor 
bunuri; 
 
Autor: dp. Adrian Merka - Minorități 

Ungaria, la 5%  pentru carnea 
de porc.  
TVA de 5% la carne  și la 
preparatele din carne reduce 
evaziunea fiscală, 
descurajează importatorii 
evazionişti, încurajează 
producătorii autohtoni, crește 
consumul, îmbunătățește 
starea de sănătate a românilor.
2. Prin vot. 

10.  Art. 291 după alin. (4)Nou 
(41) Cota redusă de 5% se aplică şi asupra 
bazei de impozitare pentru livrarea de bunuri 
destinate creşterii şi îngrijirii copilului - lapte 
praf, scutece, haine, încălțăminte, 
îmbrăcăminte şi rechizite.” 
Deputat PNL Pocora Cristina 

1. Reducere la 5% a TVA la 
produsele pentru copii este o 
măsură care să determine 
scăderea prețului la aceste 
produse în beneficiul exclusiv 
al consumatorului, adică al 
părinților.  
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

11.  (41) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei 
de impozitare pentru toate serviciile  de apă, 
gaze și energie electrică 
Autori: 
Deputat PNL Mihai Tararache- PNL 

1.Se urmăreşte atenuarea 
scăderii puterii de cumpărare 
a populaţiei ca urmare a 
creşterii constante a preţurilor 
la utilităţi din ultimii zece ani. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților  

13.  Art. 292 alin. (1) 
i)1 prestările de servicii şi/sau livrările de 
bunuri şi lucrările adresate consumatorului 
final  furnizate de întreprinderile sociale de 
inserţie; 
i)2 acordarea de servicii sociale de către 
organizațiile neguvernamentale de utilitate 
publică. 

1. Activitatile de interes 
general in UE au un regim 
special de scutire de la plata 
TVA din ratiuni 
socioeconomice. In acest sens 
solicitam acelasi regim si 
pentru produsele si serviciile 
furnizate catre consumatorul 

Camera 
Deputaților  
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Camera 

decizională 
 
Deputat PNL Pocora Cristina 

final de catre intreprinderi 
sociale de insertie din 
Romania. 
2. Prin vot. 

14.  Art. 292 alin. (1)  
i1) prestările de servicii de transport public 
urban de persoane, care sunt legate de 
protecția socială acordate de autoritățile 
publice locale sau centrale pensionarilor, 
persoanelor cu handicap, elevilor, studenților, 
nevăzătorilor, veteranilor de război, 
luptătorilor ai Revoluției din 1989 și a 
persoanelor persecutate politic 
Autor Erdei Dolóczki István - UDMR 

1. Facilitățile la plata 
transportului de persoane, 
acordate îndeosebi de 
autoritățile locale, sub formă 
de subvenții, nu este firesc să 
fie purtătoare de TVA.  
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților  

15.  Art. 292 alin. (1) 
r1) lucrări de intervenție urgenta la 
monumente istorice ce vizează punerea lor in 
siguranța. 
Autor: Grupul Parlamentar UDMR 
 

1. Propunere avand in vedere 
interesul public conferit protejarii 
monumentelor prin Legea 
422/2001, art. 2, alin. 2, si faptul ca 
peste 593 de monumente din 
România se afla in stare de 
precolaps sau colaps. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

 

16. Art. 297 alin. (4)  
c) operaţiuni scutite de taxă, conform art.294, 
295 şi 296; 

 
c) operaţiuni scutite de taxă, conform art.292 alin 
(1) lit. i1), art. 294, 295 şi 296; 
Autor Erdei Dolóczki István – UDMR 

1.Pentru corelare cu 
amendamentul propus la art. 
292 alin (1). 
2. 

Camera 
Deputaților 

 

17.  c) operaţiuni scutite de taxă, conform art.292 alin 
(1) lit r1), art. 294, 295 şi 296; 
UDMR 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

 
18. Art. 298 alin. (3) 

b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi 
de achiziţii; 

 
b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de 
achiziţii, precum si cele utilizate de persoanele cu 
funcții de conducere si de administrare ale 
persoanei juridice, cate un autoturism pentru 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
fiecare persoana cu astfel de atribuție; 
Autori: Horga Vasile şi Doboş Anton - PNL 

19. Art. 303. - (8) Persoanele impozabile  pot 
renunţa la cererea de rambursare pe baza unei 
notificări depuse la autorităţile fiscale, urmând să 
preia soldul sumei negative solicitat la 
rambursare în decontul aferent perioadei fiscale 
următoare depunerii notificării. Persoanele 
impozabile pot notifica organul fiscal în vederea 
renunțării la cererea de rambursare până la data 
comunicării deciziei de rambursare sau a deciziei 
de impunere privind obligațiile fiscale 
suplimentare stabilite de inspecția fiscală, după 
caz. 

(8) Persoanele impozabile pot renunţa la cererea 
de rambursare pe baza unei notificări la 
autorităţile fiscale, transmisă în termen de (…) 
zile de la depunerea decontului de TVA cu sume 
negative cu opţiune de rambursare,  urmată de  
preluarea soldului sumei negative solicitat la 
rambursare în decontul aferent perioadei fiscale 
următoare depunerii notificării. 
Autori: Horga Vasile şi Varga Vasile - PNL 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

 

20. Art. 303. - (11) Rambursarea soldului sumei 
negative a taxei se efectuează de organele fiscale, 
în condiţiile şi potrivit procedurilor stabilite prin 
normele în vigoare. 

(11) Rambursarea soldului sumei negative a taxei se 
efectuează de organele fiscale, in termen de cel mult 
30 de zile de la solicitare, în condiţiile şi potrivit 
procedurilor stabilite prin normele în vigoare. 
Autori: Horga Vasile şi Doboş Anton - PNL 

1.Stabilește un termen 
rezonabil de plata a sumei 
TVA de rambursat. 
2. Prin vot. 
 

Camera 
Deputaților 

 

21.  Art. 310. - (21) În cazul persoanelor fizice 
impozabile care desfăşoară, în mod 
independent, mai multe categorii de activităţi 
economice cifra de afaceri anuală declarată 
sau realizată  care serveşte drept referinţă 
pentru aplicarea alin.(1) este constituită din 
valoarea totală  a livrărilor de bunuri şi a 
prestărilor de servicii efectuate de persoana 
impozabilă cumulată pentru  toate activităţile 
desfăşurate de respectiva persoană în cursul 
unui an calendaristic, taxabile, sau, după caz, 
care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de 
o mică întreprindere, ……….. 
Autori: Horga Vasile şi Varga Vasile - PNL 

1.Considerăm că persoana 
fizică ce desfăşoară în mod 
independent mai multe 
categorii de activităţi  
economice reprezintă o 
singură  entitate fiscală al 
cărei volum de activitate 
trebuie considerat în mod 
cumulativ la nivelul tuturor 
acestor activităţi. 
2. Prin vot. 
 

Camera 
Deputaților 
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Camera 
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22.  Art. 310. - (101) Dispoziţiile art. 310 alin. (1) se 

aplică şi întreprinderilor sociale de inserţie 
indiferent de valoarea cifrei de afaceri 
realizate. 
Autor: dp. Aurelia Cristea - PSD 

1.Activitatile de interes general in UE au un 
regim special de scutire de la plata TVA din 
ratiuni socioeconomice. In acest sens 
solicitam acelasi regim si pentru produsele si 
serviciile furnizate catre consumatorul final 
de catre intreprinderi sociale de insertie din 
Romania. 
Intreprinderile sociale de insertie, pe langa 
produsele si serviciile rezultate din 
activitatile economice, au un scop social  
scutite de plata TVA in virtutea impactului 
lor social, regimul de TVA (0% sau cota 
unica 24%) ar trebui sa fie la alegerea 
intreprinderii sociale de insertie in functie de 
specificul activitatii sale. 
Regim redus de TVA este aplicat in 
numeroare state membre. Ca exemplu, 
Belgia a introdus pentru acest tip de 
intreprinderi o cota de 6%. 
Pentru a veni in sprijinul dezvoltarii acestui 
sector in Romania, sector aflat la inceput si 
care beneficiaza de o reglementare stricta a 
conditiilor de acordare prin proiectul Legii 
economiei sociale initiat de Ministerul 
Muncii si aflat in dezbatere finala la camera 
Deputaților 

2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

 

23.  Art. 310. - (101) Dispoziţiile art.310 alin. (1) se 
aplică şi întreprinderilor sociale de inserție, 
indiferent de valoarea cifrei de afaceri anuală, 
declarată sau realizată. 
Autori:  
Membrii PSD din Comisia pentru muncă 

1. Activitatile de interes general in UE 
au un regim special de scutire de la 
plata TVA din ratiuni socioeconomice. 
In acest sens solicitam acelasi regim si 
pentru produsele si serviciile furnizate 
catre consumatorul final de catre 
intreprinderi sociale de insertie din 
Romania. 
Intreprinderile sociale de insertie, pe 
langa produsele si serviciile rezultate 
din activitatile economice, au un scop 
social. 
Regim redus de TVA este aplicat in 
numeroare state membre. Ca exemplu, 
Belgia a introdus pentru acest tip de 
intreprinderi o cota de 6%. 
Pentru a veni in sprijinul dezvoltarii 
acestui sector in Romania, sector aflat 
la inceput si care beneficiaza de o 

Camera 
Deputaților 
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Camera 
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reglementare stricta a conditiilor de 
acordare prin proiectul Legii economiei 
sociale aflat in dezbatere finala la 
Camera Deputatilor 

2. Prin vot. 
24. ART. 319. – (12)  

a) atunci când valoarea facturilor, inclusiv 
TVA, nu este mai mare de 100 euro. Cursul de 
schimb utilizat pentru determinarea în euro a 
valorii facturii este cursul prevăzut la art.290; 

 
a) atunci când valoarea facturilor, inclusiv 
TVA, nu este mai mare de 150 euro. Cursul de
schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii 
facturii este cursul prevăzut la art. 287; 
Autori: Horga Vasile şi Doboş Anton - PNL 

1.Valarea facturii simplificate 
trebuie sa acopere cel putin 
un plin de benzina pentru 
orice rezervor de combustibil 
instalat pe un vehicul. 
2. 

Camera 
Deputaților 

 

25. ART. 331. – (1)  
c) livrarea de cereale și plante tehnice, 
inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, 
care nu sunt în principiu destinate ca atare 
consumatorilor finali. Prin normele metodologice 
se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor 
bunuri; 

 
c) livrarea de cereale şi plante tehnice 
menţionate în continuare, care figurează în 
nomenclatura combinată stabilită prin 
Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al 
Consiliului din 23 iulie 1987 privind 
Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful 
vamal comun, astfel cum a fost modificată prin 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
1101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014: 
Cod NC Produs 
1001 11 00 şi 1001 
19 00 

Grâu dur 

1001 91 10 Alac (Triticum spelta), 
destinat însămânţării 

ex 1001 91 20 Grâu comun destinat 
însămânţării 

ex 1001 99 00 Alt alac (Triticum 
spelta) şi grâu comun, 
nedestinate însămânţării 

1002 Secară 
1003 Orz şi orzoaică 

 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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Camera 

decizională 
1005 Porumb 
1201 Boabe de soia, chiar 

sfărâmate 
1205 Seminţe de rapiţă sau de 

rapiţă sălbatică, chiar 
sfărâmate 

1206 00 Seminţe de floarea-
soarelui, chiar 
sfărâmate 

1212 91 Sfeclă de zahăr 
Actualizarea codurilor NC se realizează prin 
regulamentele de punere în aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului 
din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi 
statistică şi Tariful vamal comun. 
Autori: Horga Vasile şi Varga Vasile - PNL 

26.  Art. 331 alin. (2) lit. i) nou 
(i) Orice alta livrare de bunuri sau 
prestare de servicii pentru care Directivele 
transpuse conform articolului 334 permit 
aplicarea masurilor de simplificare. Lista 
acestora va fi publicata in Monitorul Oficial 
Partea I prin ordin al ministrului finantelor 
publice. 
Autor: Grupul Parlamentar al PNL 

1. Consider ca este necesara 
largirea la maxim posibil a 
masrilor de simplificare, 
acestea fiind de departe cele 
mai eficiente masuri 
cunoscute impotriva evaziunii 
fiscale, in special a fraudelor 
de tip carusel. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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TITLUL VIII 

ACCEIZE ŞI ALTE TAXE SPECIALE 
 

Nr.  
crt 

Forma Senatului Amendamentul respins şi autorul acestuia Motivarea 
admiterii/respingerii 

Camera 
decizională 

1. Art. 353.- (2) Ţuica şi rachiurile de fructe destinate 
consumului propriu al gospodăriilor individuale, în 
limita unei cantităţi echivalente de cel mult 0,50 hl de 
alcool pur/an pentru fiecare gospodărie individuală,  se 
accizează prin aplicarea unei cote de 50% din cota 
standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu condiţia 
să nu fie vândute, potrivit prevederilor din normele 
metodologice. 

Art. 353.-(2) Pălinca, Ţuica, Horinca, Turţul, 
Vinarsul, Rachiul de drojdie de vin, Rachiul de 
tescovină şi Rachiul de fructe destinate consumului 
propriu al gospodăriilor individuale, în limita unei 
cantităţi echivalente de cel mult 1 hl de alcool pur/an 
pentru fiecare gospodărie individuală, se exceptează 
de la plata accizelor, cu condiţia să nu fie vândute, 
potrivit prevederilor din normele metodologice; 
 
Autor: Grup Parlamentar UDMR  

1) Nu este firesc să se 
plătească accize pentru 
producţia băuturilor 
tradiţionale româneşti, 
destinate exclusiv 
consumului propriu în 
limita cantităţii de 200 
de litri/an. 
Reducerea nivelului 
accizei percepute 
pentru producţia de 
alcool etilic a micilor 
producători va conduce 
la reducerea evaziunii 
fiscale din acest 
domeniu prin creşterea 
conformării voluntare a 
contribuabililor. 
 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

2. Art. 369. – (2)  
 f) antrepozitarul autorizat înregistrează obligaţii 
fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura 
celor administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, mai vechi de 60 de zile faţă de 
termenul legal de plată; 

Art. 369. – (2)  
f) antrepozitarul autorizat înregistrează accize 
neachitate cu mai mult de 30 de zile de la data 
scadenta si alte obligaţii fiscale neachitate la bugetul 
general consolidat, de natura celor administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, mai vechi 
de 60 de zile faţă de termenul legal de plată; 
Autor: Dep. PNL V. Horga, V. Varga 

1) In practica lipsa 
acestor precizari 
suplimentare duc la 
imposibilitatea 
aplicarii legii in spiritul 
ei. 
 
2) prin vot 

 

Camera 
Deputaţilor 

3. Art. 371.-(2) Destinatarul înregistrat care primeşte doar 
ocazional produse accizabile poate să-şi desfăşoare 

Art. 371.-(2) Destinatarul înregistrat care primeşte 
doar ocazional produse accizabile poate să-şi 

1) Nu se intelege daca 
un agent economic 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr.  
crt 

Forma Senatului Amendamentul respins şi autorul acestuia Motivarea 
admiterii/respingerii 

Camera 
decizională 

activitatea în această calitate numai în baza autorizaţiei 
valabile emisă de autoritatea competentă. Autorizarea 
prevăzută la art.336 pct.13 se face pentru o cantitate - 
limită de produse accizabile primită de la un singur 
expeditor şi pentru o perioadă de timp limitată, potrivit 
prevederilor din normele metodologice. 

desfăşoare activitatea în această calitate numai în 
baza autorizaţiei valabile emisă de Comisiile 
teritoriale. Autorizarea prevăzută la art. 329 pct. 13 
se face pentru o cantitate - limită de produse 
accizabile primită de la un singur expeditor şi pentru 
o perioadă de timp limitată, potrivit prevederilor din 
norme. 
 
Autor: Dep. PNL V. Horga, V. Varga 
 

 

poate detine in acelasi 
timp doua sau mai 
multe autorizatii de 
destinatar inregistrat 
ocazional si daca, dupa 
expirarea primei 
autorizatii de destinatar 
inregistrat ocazional 
poate solicita o noua 
autorizatie de 
destinatar inregistrat 
ocazional . 
 
2) prin vot 

4. Art. 397.- (2) Transformarea/utilizarea alcoolului etilic 
şi a produselor alcoolice în scopurile prevăzute la 
alin.(1) poate avea loc în afara antrepozitului, cu 
condiţia ca accizele aferente să fi fost percepute. Cu 
toate acestea, denaturarea alcoolului etilic şi a 
produselor alcoolice poate avea loc numai într-un 
antrepozit fiscal, sub supraveghere fiscală. 

Art. 397.- (2) Transformarea/utilizarea alcoolului etilic şi 
a produselor alcoolice în scopurile prevăzute la alin.(l) 
poate avea loc în afara antrepozitului. Cu toate acestea, 
denaturarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice 
poate avea loc numai într-un antrepozit fiscal, sub 
supraveghere fiscală. 
 
Autor: Dep.Minoritati  A. Merka 

1) În Codul Fiscal nu 
se face nici o precizare 
la modul in care se 
poate face restituirea 
accizelor percepute la 
alcoolul utilizat pentru 
produsele scutite. In 
lipsa acestor precizări, 
consideram ca 
producătorii de astfel 
de produse vor fi pusi 
in situatia de a nu-si 
mai putea desfasura 
activitatea. 

2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

5. Art.433.- Întârzierea la plata accizelor cu mai mult de 
15 zile de la termenul legal atrage suspendarea 
autorizaţiei deţinute de operatorul economic plătitor de 
accize până la plata sumelor restante. 

Art. 433.- Întârzierea la plata accizelor cu mai mult 
de 30 de zile de la termenul legal atrage revocarea 
autorizaţiei  deţinute de operatorul economic plătitor 
de accize. 
Autor: Dep. PNL V. Horga, V. Varga 

1)Nu se poate executa 
garanţia la societăţile 
în insolvenţă întrucât, 
conform legii 
insolvenţei, se 
suspendă orice măsură 

Camera 
Deputaţilor 
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Forma Senatului Amendamentul respins şi autorul acestuia Motivarea 
admiterii/respingerii 

Camera 
decizională 

judiciară şi 
extrajudiciară  şi 
măsurile de executare 
silită 
-Contribuabilii 
înstrăinează activele 
imediat după încetarea 
valabilităţii 
autorizaţiei. 
- Prevenirea neachitării 
obligaţiilor de plată la 
bugetul general 
consolidat de către 
antrepozitarii 
autorizaţi. 
2) prin vot 

6. Art. 435. - (5) Nu intră sub incidenţa alin.(3) 
antrepozitarii autorizaţi pentru locurile autorizate ca 
antrepozite fiscale şi destinatarii înregistraţi pentru 
locurile declarate pentru recepţia produselor accizabile. 

Art. 435. - (5) Nu intră sub incidenţa alin. (3) 
antrepozitarii autorizaţi pentru locurile autorizate ca 
antrepozite fiscale şi destinatarii înregistraţi pentru 
locurile declarate pentru recepţia produselor 
accizabile, precum şi spatiile foste antrepozite 
fiscale (pentru cantitatile inregistrate in stoc  la 
momentul revocarii/ expirarii/ suspendarii 
autorizatiei) si a micilor producatori de vin. 
 
Autor: Dep. PNL V. Horga, V. Varga 

1) Introducerea in 
categoria  celor care nu 
intră sub incidenţa 
obligaţiei de a se 
înregistra la autoritatea 
competentă, a spatiilor 
foste antrepozite 
fiscale (pentru 
cantitatile inregistrate 
in stoc  la momentul 
revocarii/ expirarii/ 
suspendarii 
autorizatiei) si a 
micilor producatori de 
vin. 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

7. Art. 449.-(2) 
l) desfăşurarea activităţilor de comercializare angro 
a băuturilor alcoolice şi tutunului prelucrat şi 

Art. 449.-(2) 
l) desfăşurarea activităţilor de comercializare angro a 
băuturilor alcoolice şi tutunului prelucrat şi 

1) Având în vedere 
necesitatea unei 
clarificări care sa evite 
confuzii în aplicarea 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr.  
crt 

Forma Senatului Amendamentul respins şi autorul acestuia Motivarea 
admiterii/respingerii 

Camera 
decizională 

activităţilor de comercializare în sistem angro şi/sau en 
detail a produselor energetice - benzine, motorine, 
petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, precum şi a 
biocombustibililor - cu nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute la art.435 alin.(3) și (4); 

activităţilor de comercializare în sistem angro şi/sau 
en detail a produselor energetice - benzine, motorine, 
petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, precum şi a 
biocombustibililor - cu nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute în acest sens în prezentul titlu, mai puţin 
cele prevăzute la art. 420 alin. (2) şi (4) din 
prezentul titlu 
Autor: Dep. PNL V. Horga, V. Varga 

sancţiunilor. 
De exemplu în cazul în 
care un comerciant 
engrosist de produse 
petroliere ce are doar 
obligaţia de a obţine 
autorizaţie conform 
prevederilor art. art. 
420 alin.(4), organele 
de inspecţie fiscală sa 
aplice sancţiunea 
prevăzută în cazul 
contravenţiei de la lit. 
m). 
2) prin vot 

8. Art. 449.-(2) 
m) achiziţionarea produselor accizabile de la 
persoane care desfăşoară activităţi de distribuţie şi 
comercializare angro a băuturilor alcoolice şi tutunului 
prelucrat, respectiv comercializare în sistem angro a 
produselor energetice - benzine, motorine, petrol 
lampant şi gaz petrolier lichefiat, precum şi a 
biocombustibililor - şi care nu respectă condiţiile sau 
obligaţiile prevăzute la art.435 alin.(3) şi (4); 

Art. 449.-(2) 
m) achiziţionarea produselor accizabile de la 
persoane care desfăşoară activităţi de distribuţie şi 
comercializare angro a băuturilor alcoolice şi 
tutunului prelucrat, respectiv comercializare în sistem 
angro a produselor energetice - benzine, motorine, 
petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat - şi care nu 
respectă condiţiile sau obligaţiile prevăzute la art. 
420 alin. (2) şi (4) din prezentul titlu, după caz; 
Autor: Dep. PNL V. Horga, V. Varga 

1)Având în vedere 
necesitatea unei 
clarificări care sa evite 
confuzii în aplicarea 
sancţiunilor.  
De exemplu în cazul în 
care un comerciant 
engrosist de produse 
petroliere ce are doar 
obligaţia de a obţine 
autorizaţie conform 
prevederilor art. art. 
420 alin.(4), organele 
de inspecţie fiscală sa 
aplice sancţiunea 
prevăzută în cazul 
contravenţiei de la lit. 
s). 
2) prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

9. Art. 449.-(2) Art. 449.-(2) 1) Este necesară 
definirea „ produselor 

Camera 
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Forma Senatului Amendamentul respins şi autorul acestuia Motivarea 
admiterii/respingerii 

Camera 
decizională 

h) deţinerea de către orice persoană în afara 
antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul 
României a produselor accizabile supuse marcării, 
potrivit titlului VIII, fără a fi marcate sau marcate 
necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 
10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări 
de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, 
alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 
litri, produse intermediare de alcool -peste 300 litri, 
băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 
litri; 

h) deţinerea de către orice persoană în afara 
antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul 
României a produselor accizabile supuse marcării, 
potrivit titlului VIII, fără a fi marcate sau marcate 
necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 
10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 
ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de 
fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase 
peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 
300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi 
vinuri, peste 300 litri; 
Autor: Dep. PNL V. Horga, V. Varga 
 

intermediare de 
alcool”.      
Motivare: Infracţiunea 
prevăzută la art. 427 
alin.1) lit h), 
menţionează ca obiect 
al deţinerii în afara 
antrepozitului fiscal 
sau al comercializării 
:” produse intermediare 
de alcool peste 300 
litri” 
2) prin vot 

Deputaţilor 

10.  
 
Anexa nr.1 

 
 
Anexa nr.1 

  

Nr. crt. Denumirea 
produsului sau 
a grupei de 
produse 

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

0 1 2 3 
Alcool şi 
băuturi 
alcoolice 

  

1 
 

Bere, din care: hl/1 grad Plato 3,3 

 

 

1.1. Bere 
produsă de 
producătorii 
independenţi a 
căror  producţie 
anuală nu 
depăşeşte 200 
mii hl 
 

 
1.82 
 
 

2 
 
 
 

Vinuri 

hl de produs  

Nr. crt. Denumirea 
produsului 
sau a grupei 
de produse 

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

0 1 2 3 
Alcool şi 
băuturi 
alcoolice 

1 
Bere, din 
care: 

hl/1 grad 
Plato 

3,3 

 

1.1. Bere 
produsă de 
producătorii 
independenţi 
a căror  
producţie 
anuală nu 
depăşeşte 200 
mii hl

 1.82 

2 
Vinuri hl de 

produs 
 

 

 2.1. Vinuri  0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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admiterii/respingerii 

Camera 
decizională 

 2.1. Vinuri 
liniştite 

 0,00 

 2.2. Vinuri 
spumoase 

 47,38 

3 

Băuturi 
fermentate, 
altele decât bere 
şi vinuri 

hl de produs  

 3.1. liniştite, din 
care: 

 396,84 

 

3.1.1. cidru de 
mere şi de pere 
cu codurile NC 
2206 00 51 şi 
NC 2206 00 81 

 0,00 

 

3.1.2. hidromel 
cu codurile NC 
2206 00 59 şi 
NC 2206 00 89 
obţinut prin 
fermentarea 
unei 
soluţii de miere 
în apă 
 
 
 

 
0,00 
 
 

 
3.2. spumoase 
 
 

 47,38 

4 

Produse 
intermediare 
 
 
 
 
 
 

hl de produs 
396,84 
 
 
 
 
 
 

5 
Alcool etilic, 
din care: 

hl de alcool 
pur 

3.306,98 
 

 
5.1. Alcool 
etilic produs de 
micile distilerii 

 
 
 

1.653,49 
 
 

liniştite 

 
2.2. Vinuri 
spumoase 

 47,38 

3 
 
 

Băuturi 
fermentate, 
altele decât 
bere şi vinuri 
 

hl de 
produs 

 

 
 

3.1. liniştite, 
din care: 

 396,84 

 

3.1.1. cidru 
de mere şi de 
pere cu 
codurile NC 
2206 00 51 şi 
NC 2206 00 
81 

 0,00 

 

3.1.2. 
hidromel cu 
codurile NC 
2206 00 59 şi 
NC 2206 00 
89 obţinut 
prin 
fermentarea 
unei soluţii de 
miere în apă 

 0,00 

 
 

3.2. spumoase 
 
 

 
47,38 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Produse 
intermediare 

hl de 
produs 

 
661,4 
Autor: Dep. Merka,  

5 
Alcool etilic, 
din care: 

hl de 
alcool pur 

2475 
 

 
5.1. Alcool 
etilic produs 
de micile 

 
1237,5 
 
Autor:Dep.Minorităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Stabilirea nivelului 
accizei standard la 
echivalentul a 550 
Euro,nivel existent si in 
Bulgaria. 
Stabilirea accizei la 
nivelul minim stabilit 
prin reglementarile 
europene este motivat de 
faptul ca Romania 
inregistreaza un nivel 
extrem de ridicat al pietei 
nefiscalizate in domeniul 
producerii si 
comercializarii de alcool 
etilic si bauturi spirtoase 
care distorsioneaza 
mediul concurential in 
aceasta piata. 
2) prin vot 
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admiterii/respingerii 

Camera 
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Tutun 
prelucrat 
 

  

6 
Ţigarete 
 

1.000 ţigarete 
412,02 

7 
Ţigări şi ţigări 
de foi 

1.000 bucăţi 
303,23 

8 

Tutun de fumat 
fin tăiat, 
destinat rulării 
în ţigarete 
 

kg 

383,78 

9 
Alte tutunuri de 
fumat 

kg 
383,78 

Produse 
energetice 

  

10 
Benzină cu 
plumb 

tonă 
3.022,43 

  1000 litri 2.327,27 

11 
Benzină fără 
plumb 

tonă 
2.643,39 

  
1000 litri 2.035,40 

 
12 Motorină tonă 2.245,11 

  

1000 litri 1.897,08 
 
 
 

13 Păcură tonă  

 
13.1. utilizată în 
scop comercial 
 

 71,07 

 
13.2. utilizată în 
scop 
necomercial 

 71,07 

14 
Gaz petrolier 
lichefiat 

tonă  

distilerii A. Merka 
 
 
 
 
 
 

5.1. Alcool 
etilic produs 
de micile 
distilerii 

 
1.000 
 
Autor: Grup UDMR 

Tutun 
prelucrat 

6 
Ţigarete 1.000 

ţigarete 
412,02 

7 
Ţigări şi 
ţigări de foi 

1.000 
bucăţi 

303,23 

8 

Tutun de 
fumat fin 
tăiat, destinat 
rulării în 
ţigarete 

kg 

383,78 

9 
Alte tutunuri 
de fumat 

kg 
383,78 

Produse 
energetice 

10 
Benzină cu 
plumb 

tonă 
3.022,43 

  1000 litri 2.327,27 

11 
Benzină fără 
plumb 

tonă 
2.643,39 

  
1000 litri 2.035,40 

 
12 Motorină tonă 2.245,11 

  

1000 litri 1.897,08 
 
 
 

13 Păcură tonă  

 
13.1. utilizată 
în scop 
comercial 

 71,07 

 
13.2. utilizată 
în scop 
necomercial 

 71,07 

14 
Gaz petrolier 
lichefiat 

tonă  
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Camera 
decizională 

 

14.1. utilizat 
drept 
combustibil 
pentru motor 

 607,70 

 

14.2. utilizat 
drept 
combustibil 
pentru încălzire 
 

 537,76 

 

 

 

 

14.3. utilizat în 
consum 
casnic*1)  0,00 

15 Gaz natural GJ 

 

15.1. utilizat 
drept 
combustibil 
pentru motor 

 12,32 

 

15.2. utilizat 
drept 
combustibil 
pentru încălzire 
 

  

 
15.2.1. în scop 
comercial 
 

 0,81 

 
15.2.2. în scop 
necomercial 
 

 1,52 

16 
Petrol lampant 
(kerosen)*2) 

 

  

 

16.1. utilizat 
drept 
combustibil 
pentru motor 

tonă 2.640,92 

 

 1000 litri 2.112,73 
 
 
 

 
16.2. utilizat 
drept 
combustibil 

tonă 2.226,35 

 

14.1. utilizat 
drept 
combustibil 
pentru motor 

 607,70 

 

14.2. utilizat 
drept 
combustibil 
pentru 
încălzire

 537,76 

 
14.3. utilizat 
în consum 
casnic*1)

 0,00 

15 Gaz natural GJ  

 

15.1. utilizat 
drept 
combustibil 
pentru motor 

 12,32 

 

15.2. utilizat 
drept 
combustibil 
pentru 
încălzire 

  

 
15.2.1. în 
scop 
comercial 

 0,81 

 
15.2.2. în 
scop 
necomercial 

 1,52 

16 
Petrol 
lampant 
(kerosen)*2)

  

 

16.1. utilizat 
drept 
combustibil 
pentru motor 

tonă 2.071,89 

 

 1000 litri 1.657,50 
Autor: Grup 
Parlamentar al 
PNL

 

16.2. utilizat 
drept 
combustibil 
pentru 

tonă 2.226,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Eliminarea supra-
acccizei la carburanţi 
introdusă începând cu 1 
aprilie 2014. 
2) prin vot 
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Camera 
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pentru încălzire 
 

  1000 litri 1.781,07 

17 
Cărbune şi cocs 
 

GJ  

 
17.1. utilizat în 
scopuri 
comerciale 

 0,71 

 
17.2. utilizat în 
scopuri 
necomerciale 

 1,42 

18 Electricitate Mwh  

 

18.1. 
Electricitate 
utilizată în scop 
comercial 

 2,37 

 

18.2. 
Electricitate 
utilizată în scop 
necomercial 

 4,74 

 

încălzire 
  1000 litri 1.781,07 

17 
Cărbune şi 
cocs 

GJ  

 
17.1. utilizat 
în scopuri 
comerciale 

 0,71 

 
17.2. utilizat 
în scopuri 
necomerciale 

 1,42 

18 Electricitate Mwh  

 

18.1. 
Electricitate 
utilizată în 
scop 
comercial 

 2,37 

 

18.2. 
Electricitate 
utilizată în 
scop 
necomercial 

 4,74 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Anexa nr. 2 Anexa nr. 2   
Nr. crt. Denumirea 

produsului 
 

U.M. Acciza    
(lei/U.

M.)    
0 1 2 3 
1 
 
 

Lichid care 
conţine 
nicotină 

ml 0,5 

2 

Tutunul 
conţinut în 
produse din 
tutun încălzit 

kg 384 
 
 
 

 

Nr. crt. Denumirea 
produsului 
 

U.M. Acciza   
(lei/U.

M.)    
0 1 2 3 

1 

Lichid care 
conţine 
nicotină 

ml 0,2 
Autor: Dep. 
PSD Iuliu 
Nosa 

2 

Tutunul 
conţinut în 
produse din 
tutun încălzit 

kg 384 

 
Autor: Grupul Parlamentar UDMR 

 

1) Sistemul tigarilor 
electronice  nu 
foloseste nici tutun si 
nu implica nici 
arderea, fiind total 
diferit de fumatul 
tigarilor. Un nivel 
ridicat al accizei ar 
avea un impact 
negativ asupra 
comertului cu aceste 
produse. 
2 ) prin vot 

 
 

Camera 
Deputaţilor 

12.  După Titlul VIII se introduce un nou titlu, 1) Deşi OUG nr. Camera 
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Camera 
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”TITLUL VIII1  Impozit pe poluare 
 
Art. 4521 Dispoziţii generale 
(1) Impozitul pe poluare se aplică pentru 
autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, 
N2, N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, 
cu excepţia: 
a)autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, 
oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi 
altor organizaţii şi persoane străine cu statut 
diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
României; 
b)autovehiculelor special modificate în scopul 
conducerii de către persoanele cu handicap, precum 
şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste 
persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
c)autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele 
armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de 
jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri; 
d)autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate 
serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculelor 
speciale echipate corespunzător pentru acordarea 
ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculelor 
speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de 
stingere a incendiilor. 
(2)Excepţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică 
numai pentru un singur autovehicul achiziţionat în 
decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în 
proprietatea persoanei cu handicap. 

9/2013 este construită 
pe principiul poluatorul 
plăteşte, în realitate nu 
este deloc evident 
faptul că persoana care 
înmatriculează un 
autoturism rămâne 
proprietarul ei 
perpetuu. 
Impozitul aşezat pe 
autovehiculul poluator 
a avut ca efect blocarea 
circulaţiei multor 
autovehicule rulate 
(second-hand) în 
sensul în care 
cumpărătorul nu a avut 
suma necesară achitării 
timbrului de mediu şi, 
implicit a suportării 
costurilor legate de 
înmatriculare, aşadar 
impozitul nu a fost 
încasat. În oraşele de 
graniţă s-a manifestat 
fenomenul înscrierii 
autovehiculelor rulate 
în ţările învecinate 
unde o astfel de taxă 
nu se percepe. 
 
 
2) prin vot 

 

Deputaţilor 
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Camera 
decizională 

(3)Modificările speciale aduse autovehiculelor se 
înscriu de către Regia Autonomă "Registrul Auto 
Român" în cartea de identitate a vehiculului. 
(4)Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor 
este cea prevăzută în RNTR 7. 
(5)Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate 
funcţiona în regim automat, deţinute de către 
persoanele cu handicap, conform alin. (1) lit. b), intră 
în categoria celor exceptate de la plata taxei, cu 
condiţia respectării prevederilor alin. (3). 
(6)În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (1) 
lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate 
cu echipamente speciale necesare efectuării 
serviciilor de ambulanţă, medicină, descarcerare sau 
stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidenţa 
staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă 
şi de reanimare, precum şi a inspectoratelor pentru 
situaţii de urgenţă. În aceeaşi categorie intră şi 
autovehiculele dotate cu echipamente speciale 
necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină 
sau pentru descarcerare, stingerea incendiilor, 
deţinute de operatorii economici. 
Art. 4522. 
(1) Impozitul se datorează anual, calculat pe durata 
medie de utilizare a autovehiculului, conform 
statisticilor oficiale. 
(2) Impozitul pe poluare se calculează pe principiul 
poluatorul plăteşte, în funcţie de norme de poluare, 
cilindree, respectiv nivelul emisiilor de dioxid de 
carbon exprimat în grame/km menţionate în cartea de 
identitate a vehiculului, după caz, după formula 
(3) Cuantumul impozitului anual reprezintă produsul 
dintre suma stabilită conform Titlul IX Capitolul IV 
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Camera 
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Impozitul pe mijloacele de transport şi un coeficient 
de poluare care nu poate fi mai mare de 1. 
(4) Coeficienţii, defalcaţi pe norme de poluare vor fi 
stabiliţi prin normele metodologice de aplicare. 
 
Art. 4523. 
Veniturile din plata impozitului pe poluare se fac 
venit astfel: 
-30% se face venit la bugetul local 
-70% se face venit la bugetul Fondului pentru 
mediu.” 
 
La art. 497 se introduce un nou punct, pct. 17 cu 
următorul cuprins: 
”17. Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2013 privind timbrul 
de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 119 din data de 4 
martie 2013” 
 
Autor: Grupul Parlamentar UDMR 
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TITLUL IX 

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
 

Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea  

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
1. Art.456- (1)  

g)clădirile unei instituţii sau unităţi care 
funcţionează sub coordonarea Ministerului 
Educaţiei și Cercetării Științifice sau a 
Ministerului Tineretului şi Sportului, cu 
excepția încăperilor care sunt folosite pentru 
activități economice; 

 
g)clădirile unei instituţii sau unităţi care 
funcţionează sub coordonarea Ministerului 
Educaţiei și Cercetării Științifice sau a 
Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi 
clădirile cluburilor sportive private, cu 
excepția încăperilor care sunt folosite pentru 
activități comerciale; 
Autor: Deputat PNL Gheorghe Dragomir 

1.Pentru a înlătura discriminarea 
de tratament fiscal între bazele şi 
cluburile sportive din domeniul 
public şi cele din domeniul privat. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

 

2. Art.456- (1)  
n)clădirile Academiei Române și ale fundaţiilor  
proprii înfiinţate de Academia Română, în 
calitate de fondator unic, cu excepția 
încăperilor care sunt folosite pentru 
activități economice; 

 
n) clădirile Academiei Române și ale 
fundaţiilor  proprii înfiinţate de Academia 
Română, în calitate de fondator unic 
Autor: doamna. dep.Maria Andreea Paul 

1. ----- 
2.  Prin vot 

Camera 
Deputaților 

3.  Art. 456, alin (1) lit. v) nouă 
v) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca 
monumente istorice, de arhitectură sau 
arheologice, muzee ori case memoriale, 
indiferent de titularul dreptului de 
proprietate sau de administrare, cu excepţia 
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice;  
Autor:  Deputat Erdei Dolóczki István - UDMR 

1. ------ 
2.  Prin vot 

Camera 
Deputaților 

4.  Art. 456, alin (1) lit. v) nouă 
v) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca 
monumente istorice, de arhitectură sau 
arheologice, muzee ori case memoriale;  
Autor:  Deputat Erdei Dolóczki István - UDMR 

1.Obligativitatea   scutirii   de 
impozit se bazează și pe 
prevederile Legii nr.422/2001 
privind protejarea monumentelor 
istorice, din considerente legate de 

Camera 
Deputaților 
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Camera 
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 obligațiile suplimentare impuse 

proprietarilor 
2. Prin vot 

5.  Art. 456, alin (1) lit. v) nouă 
v) clădirile utilizate de către persoanele 
juridice exclusiv pentru activitățile de 
economie socială. 
Autori: membrii PSD – Comisia pentru muncă 
 

1.Pentru a veni in sprijinul 
dezvoltarii acestui sector in 
Romania, sector aflat la inceput si 
care beneficiaza de o 
reglementare stricta a conditiilor 
de acordare prin proiectul Legii 
economiei sociale aflat in 
dezbatere finala la Camera 
Deputatilor 
2.Prin vot 

Camera 
Deputaților 

6. Art. 456. – (2) 
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate 
ca monumente istorice, de arhitectură sau 
arheologice, muzee ori case memoriale; 

La art. 456 alin (2), lit a) se elimină 
Autor:   Deputat Erdei Dolóczki István – 
UDMR 
 

1.Luând în considerare 
interdicțiile, îngrădirile și 
obligațiile speciale care cad în 
sarcina proprietarilor ca urmare a 
regimului de protecție a 
monumentelor, pentru a 
contrabalansa cheltuielile 
suplimentare facilitățile  fiscale în 
vigoare se impun a fi păstrate așa 
cum sunt prevăzute în Legea nr. 
422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice. 
2.Prin vot 

Camera 
Deputaților 

7. Art. 456.- (2) 
o) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum 
sau meşteşugăreşti și de societățile cooperative 
agricole, în condițiile elaborării unor scheme de 
ajutor de stat/de minimis având un obiectiv 
prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de 
stat; 

 
o) clădirile deţinute de societatile cooperative 
agricole prevazute de Legea 1 din 2005 
privind organizarea si functionarea 
cooperatiei si Legea 566 din 2004 privind 
cooperatia agricola si de cooperativele 
atestate ca intreprinderi sociale." 

1.In Planul National de 
Dezvoltare Rurala se precizeaza 
necesitatea incurajarii asocierilor 
micilor fermieri din Romania. 
Facilitatile fiscale pentru 
cooperativele agricole se regasesc 
in multe state membre UE . 

Camera 
Deputaților 
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 autorul acestuia 
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Camera 

decizională 
Autor: Deputat PNL Pocora Cristina 
 

Romania este tara cu gradul cel 
mai mic al fermierilor, sub 1% din 
suprafata agricola, conform 
Studiului CE . Support for 
Farmers' Cooperatives. 
2.Prin vot 

8.  La art. 456 alin.(2), după lit.o) se introduce 
lit.o1):  
o1) clădirile deţinute sau utilizate de către 
societăţile cooperative agricole exclusiv 
pentru desfăşurarea activităţilor de 
economie socială. 
Autori: membrii PSD – Comisia pentru muncă 

1.In Planul National de 
Dezvoltare Rurala se precizeaza 
masuri de incurajare a asocierii 
micilor fermieri din Romania. 
Romania este tara cu gradul cel 
mai mic de asociere al fermierilor, 
sub 1% din suprafata agricola  
2.Prin vot 

Camera 
Deputaților 

9.  La art. 456 alin.(2), după lit.p) se introduce 
lit.p1):  
p1) clădirile care dețin certificat de 
performanță energetică, clasa A precum și 
un certificat care atestă sustenabilitatea la 
nivelul clădirii într-unul din sistemele 
BREEAM, DGNB, LEED,  GREEN STAR 
sau CASBEE. 
Autori:Deputat Erdei Dolóczki István – UDMR 
 

1.imbunatatirii performantei 
energetice a cladirilor formulate 
de Directiva 2002/91/CE, de 
Legea nr. 372/2005 si de alte 
documente europene si 
nationale.In masura in care 
consiliile locale au capacitatea 
financiara de a sustine programe  
2.Prin vot 

Camera 
Deputaților 

10.  La art. 456 alin.(2), după lit.p) se introduce 
lit.r):  
r) imobilele achiziţionate de agenţiile 
imobiliare în scopul revânzării; 
Autor: Deputat Varga Vasile, Vasile Horga 

1. ----- 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

11. Art.457.-(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi 
clădirile-anexă, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 

Art.457.- (1)Pentru clădirile rezidenţiale şi 
clădirile-anexă, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 

1.----- 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților  
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Camera 
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între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a 
clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte 
prin hotărâre a consiliului local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, această atribuţie revine 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

între 0,08%-0,1%, asupra valorii impozabile a 
clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte 
prin hotărâre a consiliului local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, această atribuţie revine 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  
Autor: Deputat Gheorghe Ialomiţianu, PNL 

12.  (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-
anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
unei cote cuprinse între 0,1%-0,15%, asupra 
valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului 
pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a 
consiliului local. La nivelul municipiului 
Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti. 
Autori:dep Maria Andreea Paul- grup PNL 

1.să fie de 0,1% (cota actuală), 
pentru a nu afecta veniturile 
actuale ale autorităților 
administrației publice locale.  
2. Prin vot 
 

Camera 
Deputaților  

13.  La art. 457, după alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin (11), cu următorul cuprins: 
(11) Se consideră clădiri rezidențiale clădirile 
utilizate în cadrul activităților independente 
în domeniul profesiilor liberale sunt 
considerate clădirile rezidenţiale.  
Autori:Deputat Erdei Dolóczki István – UDMR 

1.Considerăm oportun ca, pentru 
PFA-urile profesiilor liberale, cota 
impozitului pe clădire să fie la 
nivelul impozitului pe clădirile 
rezidențiale. 
2.Prin vot 

Camera 
Deputaților  

14.  La art. 457, după alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin (11), cu următorul cuprins: 
(11) Se consideră clădiri rezidențiale clădirile 
utilizate de către asociaţii și fundaţii, în 
situațiile în care se datorează impozit. 
 
Autori:Deputat Erdei Dolóczki István – UDMR 

1.În condițiile unei insuficiente 
finanțări a inițiativelor civice, 
impozitarea spațiilor utilizate de 
ONG-uri la nivelul clădirilor 
nerezidențiale, va conduce la 
scăderea dramatică a numărului 
acestora, cu consecințe negative 
importante asupra mediului socio-
cultural din România.  
2.Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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admiterii/respingerii 
Camera 
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15. Art.458.- (1) Pentru clădirile nerezidenţiale 

aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
unei cote  cuprinse între 0,2-1,3% asupra 
valorii rezultate dintr-un raport de evaluare 
întocmit de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a 
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. 
Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin 
hotărâre a consiliului local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, această atribuţie revine 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Art.458.- (1) Pentru clădirile nerezidenţiale 
aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
unei cote  cuprinse între 0,1-0,2% asupra 
valorii de impozitare determinate conform 
art. 457. Cota impozitului pe clădiri se 
stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La 
nivelul municipiului Bucureşti, această 
atribuţie revine Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 
Autor: Deputat Gheorghe Ialomiţianu, PNL 

1.----- 
2.Prin vot 

Camera 
Deputaților 

 

16. Art. 460. - (5) Valoarea impozabilă a clădirii 
se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui 
raport de evaluare a clădirii  întocmit de un 
evaluator autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate în 
vigoare la data evaluării 

Art.460.- (5) Valoarea impozabilă a clădirii se 
actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport 
de evaluare a clădirii  întocmit de un evaluator 
autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data 
evaluării. 

Autori:  Grupul Parlamentar al PNL 

1.in Romania nu mai exista un 
climat inflationist, cerinta de re-
evaluare din 3 in 3 ani nu isi are 
rostul si creeaza costuri inutile 
pentru proprietari. propunem 
marirea perioadei dintre re-
evaluari la 5 ani 
2.Prin vot 

Camera 
Deputaților 

 

17. Art. 460. - (7) În cazul în care proprietarul 
clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a 
clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de 
referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 
cuprinsă între 5%-10%, inclusiv. 

(7) În cazul în care proprietarul clădirii nu a 
actualizat valoarea impozabilă a clădirii în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota 
impozitului/taxei pe clădiri este cuprinsă între 
5% - 10%, inclusiv. 

Autor:  Grupul Parlamentar al PNL 

1.---- 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

 

18. Art. 460. – (8)  În cazul în care proprietarul 
clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri 
nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 
ani anteriori anului de referinţă, diferența de 
taxă față de cea stabilită conform alin.(1) sau 
(2), după caz, va fi datorată de proprietarul 

(8) În cazul în care proprietarul clădirii pentru 
care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat 
valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţă, diferența de taxă față de cea 
stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va 

1.---- 
2.Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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Camera 

decizională 
clădirii fi datorată de proprietarul clădirii. 

Autor:  Grupul Parlamentar al PNL 
19.  La alineatul (1) al art 464 dupa litera d),  se 

introduc 3 noi litere, literele d)1 d)2 și d)3 care 
vor avea următorul conţinut:  
" d)1 terenurile utilizate pentru furnizarea de 
servicii sociale de catre asociatiile si 
fundatiile acreditate ca furnizorii de servicii 
sociale 
   d)2 terenurile aparţinând asociatiilor si 
fundatiilor, folosite exclusiv pentru 
activitatile fara scop lucrativ 
  d)3 terenurile aparţinând intreprinderilor 
sociale de insertie" 
Autor: Deputat PNL Pocora Cristina 

1.Propunem extinderea scutirilor 
si la asociatiile si fundatiile 
acreditate ca furnizorii de servicii 
sociale pentru a contribui la 
extinderea retelei de servicii 
sociale in tara. Mai mult, regimul 
juridic aplicat asociatiilor 
religioase nu poate fi diferit de cel 
aplicat celorlalte asociatii sau 
fundatii. 
2.Prin vot 
 

Camera 
Deputaților 

 

20. Art. 464. – (1)  
q)  terenurile instituţiilor sau unităţilor care 
funcţionează sub coordonarea Ministerului 
Educaţiei și Cercetării Științifice sau a 
Ministerului Tineretului şi Sportului, cu 
excepția terenurilor care sunt folosite pentru 
activități economice; 

q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care 
funcţionează sub coordonarea Ministerului 
Educaţiei și Cercetării Științifice sau a 
Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi 
terenurile cluburilor sportive private, cu 
excepția terenurilor care sunt folosite pentru 
activități comerciale; 
Autor: Deputat PNL Gheorghe Dragomir 

1.Pentru a înlătura discriminarea 
de tratament fiscal între bazele şi 
cluburile sportive din domeniul 
public şi cele din domeniul privat. 
2.Prin vot 

Camera 
Deputaților 

 

21.  Art. 464 – (1) litere noi 

v) terenurile aferente clădirilor, deținute, 
închiriate, concesionate, administrate sau 
folosite de către organizațiile cetățenilor 
aparținând minorităților naționale din 
România cu statutul de utilitate publică, 
exceptând suprafețele folosite pentru 
activitățile economice. 

1.---- 
2.Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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Autor: deputat Merka Adrian Miroslav 

  v) Terenurile deţinute sau aflate in 
exploatare prin contract de arenda de 
societatile cooperative prevazute de Legea 1 
din 2005 privind organizarea si functionarea 
cooperatiei si Legea 566 din 2004 privind 
cooperatia agricola. 
 
 Autor:Deputat PNL Pocora Cristina 

1.Facilitatile fiscale pentru 
cooperativele agricole se regasesc 
in multe state membre UE . 
Romania este tara cu gradul cel 
mai mic al fermierilor, sub 1% din 
suprafata agricola, conform 
Studiului CE . Support for 
Farmers' Cooperatives.   
2.Prin vot 

 

22.  Art. 464 – (2) litera noua 
m) terenurile deţinute sau aflate în 
exploatare prin contract de arendă de către 
societăţile cooperative agricole care 
desfăşoară activităţi de economie socială. 
Autori: membrii PSD – Comisia pentru muncă  
 

1.Pentru a veni in sprijinul 
dezvoltarii acestui sector in 
Romania, sector aflat la inceput si 
care beneficiaza de o 
reglementare stricta a conditiilor 
de acordare prin proiectul Legii 
economiei sociale aflat in 
dezbatere finala la Camera 
Deputatilor 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

 

23.  Art.476. – (1) dupa li.k), se introduce o litera 
nouă, lit.l) 
l) certificatul de urbanism și autorizatia de 
construire pentru executarea lucrărilor de 
intervenție la clădirile clasate/în curs de 
clasare ca monumente istorice şi/sau 
amplasate în zonele de protecţie a 
monumentelor istorice ori în zone construite 
protejate, în condițiile Legii nr. 153/2011 
privind măsuri de creștere a calității 
arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 
modificările şi completările ulterioare 

1.Prevederea se regăsește în 
Legea nr. 153/2011 privind măsuri 
de creștere a calității arhitectural-
ambientale a clădirilor 
2.Prin vot 
 

Camera 
Deputaților 
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decizională 
Autori:Deputat Erdei Dolóczki István – UDMR 

24. Art. 489 . - (4)  Începând cu 1 ianuarie 
2017, consiliul local poate majora impozitul pe 
clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% 
pentru clădirile și terenurile situate în intravilan 
neîngrijite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a 
consiliului local. 

(4) Începând cu 1 ianuarie 2017, consiliul 
local poate majora impozitul pe clădiri și 
impozitul pe teren cu până la 500% pentru 
clădirile și terenurile situate în intravilan 
neîngrijite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a 
consiliului local, cu următoarele excepții: 
a)proprietatile apartin unor persoane 
varstnice aflate in imposibilitatea de a munci 
si nu au intretinatori legali; 
b)proprietatile apartin unor persoane 
bolnave, inapte de munca si fara venituri; 
c)proprietatile apartin unor persoane cu 
handicap grav sau accentuat sau cu 
invaliditate de munca gradul I;  
d)proprietatile au fost mostenite de catre 
mostenitori inapti de munca si fara venituri; 
e)alte dovezi. 
Autori: dep.Vasile Horga, Anton Doboș- PNL

1.Se stabilesc conditiile in care 
poate  fi majorat impozitul de la 
alin.(6). 
2. Prin vot 
 

Camera 
Deputaților 

 

  4) Începând cu 1 ianuarie 2017, consiliul local 
poate majora impozitul pe clădiri și impozitul 
pe teren cu până la 100% pentru clădirile și 
terenurile situate în intravilan neîngrijite, în 
condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului 
local. 
Autor: Deputat Erdei Dolóczki István - UDMR 

1.Textul propunerii este prea 
drastic, ar trebui prevăzută o cotă 
pe care autoritățile locale să o 
poată colecta de la contribuabili. 
2.Prin vot 

 

25. Art. 489 . - (5)  Începând cu 1 ianuarie 2018, 
impozitul pe teren poate fi majorat cu până la 
500% pentru terenul situat în intravilan pentru 
care suprafața ocupată de clădiri este mai mică 
de 20% din suprafața totală a terenului şi nu 
depăşeşte 40 de metri pătraţi, în condițiile 

(5) Începând cu 1 ianuarie 2018, impozitul pe 
teren poate fi majorat cu până la 100% pentru 
terenul situat în intravilan pentru care suprafața 
ocupată de clădiri este mai mică de 20% din 
suprafața totală a terenului şi nu depăşeşte 40 
de metri pătraţi, în condițiile stabilite prin 

1. ---- 
2. Prin vot 
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admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
stabilite prin hotărâre a consiliului local. hotărâre a consiliului local. 

Autor: Deputat Erdei Dolóczki István - UDMR 
26. Art. 489. - (6) Pentru terenul agricol nelucrat 

timp de doi ani consecutiv, consiliul local poate 
majora impozitul pe teren cu până la 500% 
începând cu al treilea an, în condițiile stabilite 
prin hotărâre a consiliului local. 

(6)Pentru terenul agricol nelucrat timp de doi 
ani consecutiv, consiliul local poate majora 
impozitul pe teren cu până la 500% începând 
cu al treilea an, în conditiile stabilite prin 
hotărâre a consiliului local, numai daca 
proprietarii: 
a)nu sunt persoane varstnice care nu au 
putere de munca; 
b)nu sufera de boli  care sa faca imposibil 
efortul fizic; 
c)nu au handicap; 
d)au refuzat incheierea unor contracte de 
arendare, concesiune sau asociere; 
e)nu detin mijloace de munca adecvate; 
f)fac dovada ca a oferit terenul spre vanzare 
si nu a gasit cumparator; 
g)sunt mostenitori legali care locuiesc in alta 
parte; 
h)fac dovada ca productia obtinuta nu 
asigura recuperarea costurilor; 
i)alte dovezi. 
Autori: dep.Vasile Horga, Anton Doboș- PNL 

1.Se stabilesc conditiile in care 
poate  fi majorat impozitul de la 
alin.(6). 
2.Prin vot 
       

Camera 
Deputaților 

 

  (6) Pentru terenul agricol nelucrat timp de doi 
ani consecutiv, consiliul local poate majora 
impozitul pe teren cu până la 100% începând 
cu al treilea an, în condițiile stabilite prin 
hotărâre a consiliului local. 
Autor: Deputat Erdei Dolóczki István – UDMR

1. Cotele aditionale de 100% pot 
reprezenta un mod de motivare 
pentru ingrijirea si utilizarea 
cladirilor si terenurilor sau pentru 
cultivarea terenurilor agricole. 
2. Prin vot 
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TITLUL X 

DISPOZITII FINALE 
 

Nr. 
crt. 

Text  Text amendament 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

1. Art. 497 alin. (1)punctul 15 
15.  Articolul 41 alineatele (1) și (2) din 
Legea nr.422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările 
ulterioare. 

SE ELIMINA. 
AUTOR: Grup parlamentar UDMR 
 
 

1. 
2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 

2.  La art. 497 se introduce un nou punct, pct. 17 
cu următorul cuprins: 
 
”17. Ordonanța de urgență nr. 9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 119 din data de 4 martie 2013” 
Autor: Grupul parlamentar UDMR - 
Deputat Erdei Dolóczki István 

1. 
2. Prin vot. 

Camera 
Deputaților 

3.  Art.498.- În aplicarea prevederilor 
prezentei legi, Guvernul va asigura 
respectarea prevederilor referitoare la soldul 
structural anual al administraţiei publice 
prevăzute la art.3 alin.(1) din Tratatul privind 
stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în 
cadrul uniunii economice şi monetare dintre 
Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul 
Danemarcei, Republica Federală Germania, 

La art. 498 după alin. (1) se introduce un 
nou alin. (2) cu următorul cuprins: 
 
(2) Prin prezenta lege se menţin facilităţile 
fiscale prevăzute la art. 82 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Simedru

1. În Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal au fost clar 
stipulate facilităţile fiscale pentru 
persoanele cu dizabilităţi. În 
actuala formă a Codului Fiscal 
acestea au fost omise. 

2. Prin vot 

Camera 
Deputaților 
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Cameră 
decizională 

Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, 
Regatul Spaniei, Republica Franceză, 
Republica Italiană, Republica Cipru, 
Republica Letonia, Republica Lituania, 
Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, 
Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
România, Republica Slovenia, Republica 
Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul 
Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012, 
ratificat prin Legea nr.83/2012 şi art.9 din 
Regulamentul (CE) nr.1.466/1997 al 
Consiliului din 7 iulie 1997 privind 
consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare 
şi supravegherea şi coordonarea politicilor 
economice, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr.209 din 2 august 
1997, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 


