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A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 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 şi avizare, cu 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, transmisă cu adresa nr. Pl-x 609 din 11 octombrie 2022. 

Această ințiativă legislativă a fost respinsă de către Senat, în ședinta din                   

3 octombrie 2022, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Conform prevederilor art. 75 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. 

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din 31 octombrie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 469 

respectiv a art. 485 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul cuprinderii în sfera celor care nu datorează impozit 

pe mijloacele de transport, precum și a celor cărora le pot fi acordate reduceri sau scutiri 

de la plata taxelor speciale, a răniților, militarilor invalizi, civililor invalizi, urmașilor 

personalului participant, decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și 

operații, respectiv a veteranilor din teatrele de operații, așa sunt definiți aceștia la                 

art. 2, lit.c)-f) respectiv lit. j), din Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor 

personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara 

teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și 

urmașilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare. 
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Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 

de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, 

transmis cu adresa nr. 684 din 17 iunie 2022, avizul  favorabil al Consiliului 

Economic si Social, transmis cu nr. 3540 din 7 iunie 2022, precum și punctul de 

vedere al Consiliului Concurenței, transmis cu adresa nr. 7797 din 12 iulie 2022.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi               

(o abținere) avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, în forma inițiatorului. 

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

categoria legilor ordinare. 
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