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A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la condiţii de locuire adecvate 

pentru categoriile de persoane cu risc de excluziune socială reprezentate de familiile 

numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a clădirilor 

 

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, cu scopul facilitării accesului la condiţii de locuire adecvate pentru 

categoriile de persoane cu risc de excluziune socială reprezentate de familiile 

numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a clădirilor, transmisă cu adresa 

nr. Pl-x 581 din 11 octombrie 2022. 

Această propunere 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 

propunere legislativă menționată mai sus, în ședințele din data de 31 octombrie 2022, 

respectiv în data de 07 februarie 2023. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

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

asigurării unor condiţii de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu risc de 

excluziune socială, situaţii decurgând din existenţa familiilor numeroase. 

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 

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

transmis cu adresa nr.868 din data de 22 iunie 2022,  avizul negativ al Consiliului 

Economic și Social, transmis prin adresa nr. 4.140 din data de 05 iulie 2022, precum și 
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punctul de vedere al Guvernului, transmis prin adresa nr.12599/DRP/SGG din data 

de 17 noiembrie 2022.  

În cadrul dezbaterilor a reieșit faptul că aplicarea prevederilor acestei inițiative 

legislative ar putea conduce la un impact negativ asupra veniturilor bugetelor unităților 

administrativ-teritoriale, dimensiunea acestuia neputând fi estimată, având în vedere 

lipsa datelor necesare. 

De asemenea, a fost subliniat faptul că în Planul Național de Redresare și 

Reziliență, la jalonul  205 - “Revizuirea cadrului fiscal” este prevăzută eliminarea 

treptată a stimulentelor fiscale și a lacunelor fiscale în ceea ce privește impozitul pe 

proprietate.  

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

(un vot împotrivă și 3 abțineri) avizarea negativă a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul facilitării 

accesului la condiţii de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu risc de 

excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin intermediul unei 

impozitări durabile a clădirilor. 

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

categoria legilor ordinare. 
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