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                                                                AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
art. 77 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică economică,  reformă şi privatizare a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din 
Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, transmisă cu adresa nr. Pl-x 337 din 19 septembrie 2016, înregistrată sub                 
nr. 4c-1/197 din 20 septembrie  2016.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 14 septembrie 2016. 

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

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus în                                  
şedinţa din 27 septembrie 2016. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu 
adresa nr. 467 din 11 mai 2016 şi punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa           
nr. 1157 din 16 iunie 2016,  prin care menţionează că nu susţine adoptarea inițiativei 
legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât acordarea 
diferenţiată a deducerii personale pentru contribuabilii care au în întreţinere unul sau mai 
mulţi copii minori creează un cadru discriminatoriu faţă de celelalte categorii de 
contribuabili care obţin venituri de aceeaşi natură, dar care au în întreţinere alte categorii de 
persoane, cum ar fi ,,soţia/soţul, (...) sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau 
ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale căror venituri, impozabile şi 
neimpozabile, nu depăşesc 300 lei lunar". 
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Faţă de cele menţionate mai sus, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 

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

 
 
 

       PREŞEDINTE                               SECRETAR  
    
      Mihai TUDOSE                                                             Cornel ITU 
 
 
 
 
 

 ŞEF SERVICIU           
          Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 
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