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                                                      AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru încurajarea unui stil de viață activ  

și sănătos prin modificarea și completarea Legii nr. 227/2015  

privind Codul fiscal 
 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu propunerea legislativă 

pentru încurajarea unui stil de viață activ și sănătos prin modificarea și completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, transmisă cu adresa nr. Pl-x 476 din 12 septembrie 2022, 

înregistrată sub nr. 4c-1/418 din 12 septembrie 2022.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă, în 

ședința din 6 septembrie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, și ale art. 92 

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

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

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

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat propunerea 

legislativă menționată mai sus în ședința din 27 septembrie 2022. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii           

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 

reglementării posibilității deductibilității fiscale a abonamentelor pentru facilitățile 

specifice practicării sportului și educației fizice, în scop de întreținere, profilactic sau 

terapeutic, în limita a 400 euro, anual. 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații şi propuneri, transmis cu adresa 

nr. 658 din 10 iunie 2022, avizul favorabil, cu propunere de modificare al Consiliului 

Economic și Social transmis cu adresa nr. 3123 din 24 mai 2022, precum și punctul de 

vedere negativ al Guvernului. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a propunerii legislative, în forma inițiatorului.  

În raport cu obiectul şi conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 
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