
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

 Bucureşti,15.11.2022 
Nr. 4c-5/691 

Către,   
         Comisia pentru buget, finanțe și bănci         

AVIZ  

asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiții de trai și 

activități agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei 
impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială 

    În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice,  a fost sesizată 
spre avizare cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiții de trai și activități 
agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări 
durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială transmisă cu adresa 
nr. Plx. 586 din 11 octombrie 2022 şi înregistrat sub nr.4c-5/564/12.10.2022. 
    Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
    Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 05 octombrie 2022. 
    Consiliul Legislativ, cu avizul nr.857/21.07.2022, a avizat favorabil actul normativ 
sus menţionat. 
    Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.4141/05.07.2022, a avizat nefavorabil 
propunerea legislativă sus menționată. 
    Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut 
propunerea legislativă supusă avizării în şedinţa din 15 noiembrie 2022.   
    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi avizarea 
negativă a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiții de trai și activități agricole 
adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a 
terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială. 
   În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
             PREŞEDINTE,                                       SECRETAR   
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