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                         Bucureşti, 07.09.2022 

                                         Nr. 4c-5/460 

Către,    

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

 

(Plx. 365/2022)  

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și art.117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

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

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu 

propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, transmisă prin adresa nr. Plx. 365/2022 din 14 iunie 2022, înregistrat la Comisie sub nr. 

4c-5/363 din data de 15 iunie 2022. 

 Conform prevederilor art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.379/07.04.2022, a avizat favorabil propunerea 

legislativă menționată mai sus, cu observații și propuneri.  

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut propunerea legislativă supusă avizării 

în şedinţa din 07 septembrie 2022. 

           În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze 

favorabil propunerea legislativă, cu amendamentul respins prevăzut în anexa ce face parte 

integrantă din prezentul aviz. 

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

legilor ordinare.  

 

                         PREŞEDINTE,               SECRETAR, 

                     Florin-Ionuț BARBU                  Constantin BÎRCĂ 

 
 

 

 

Consilier, Mihaela Stan  

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 
 

mihaela.stan
Conform cu originalul
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Anexa 

AMENDAMENT RESPINS 
(Plx. 365/2022) 

 

În urma dezbaterilor, Comisia propune avizarea propunerii legislative cu următorul amendament respins: 
 

 

Nr. 

crt. 

Text propunere legislativă Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Titlul Legii 

LEGE 

pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

  

 

 

2. Art.I.- (13) Profitul investit în mijloace de transport 

pentru persoane și mărfuri, prevăzute în Anexa la 

Hotărârea nr.139 din 30 noiembrie 2004 pentru 

aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 

normale de funcționare a mijloacelor fixe, subgrupa 2.3 

Mijloace de transport, clasele 2.3.1 – 2.3.6.  

Se elimină   

 

 

 

 


