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A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative pentru completarea art.469 din Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

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 completarea art.469 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, transmisă cu adresa                                      

nr. Pl-x 676/2022 din 24 octombrie 2022.  

Această propunere legislativă a fost respinsă de către Senat, în ședința din                                 

19 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 data de 28 februarie 2023.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.469, alin.(1) 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

în sensul exceptării de la obligaţia plăţii impozitului pe mijloacele de transport a 

contribuabililor, persoane fizice, în a căror proprietate,  coproprietate sau aflate într-un 

contract de leasing finaciar, se află asemenea bunuri, în cazul părinţilor care au cel puţin 

2 copii în întreţinere, cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani, precum şi pentru un singur 

mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.  

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 

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

transmis cu adresa 925 din data de 10 august 2022,  avizul nefavorabil al Consiliului 

Economic și Social, transmis prin adresa nr. 4831 din data de   02 august 2022, precum 
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și punctul de vedere al Guvernului, în care se menționează că nu susține adoptarea 

acestei propuneri legislative. 

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

(3 abțineri), avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru completarea art.469 

din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu un amendament admis, redat în Anexa care face parte din prezentul aviz. 

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

categoria legilor ordinare. 
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ANEXA  

AMENDAMENT ADMIS 

 

Nr. 

crt. 

Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autor amendament) 

Motivația 

amendamentelor 

propuse: 

 
 

1. 

 

1. La art.469 alin.1), după lit.b) se introduce o nouă literă, 

lit.b¹), care va avea următorul cuprins: 

 

“b¹) mijloacele de transport aflate în proprietatea, 

coproprietatea sau care fac obiectul unui contract de leasing 

financiar, în cazul părinților care au cel puțin 2 copii în 

întreținere, cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani, pentru un singur 

mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.” 

 

 

 

 

 

1. La articolul 469, alineatul 1), după litera b), se 

introduce o nouă literă, litera b¹), care va avea 

următorul cuprins: 

“b¹) mijloacele de transport aflate în proprietatea, 

coproprietatea sau care fac obiectul unui contract de leasing 

financiar, în cazul părinților care au cel puțin 3 copii în 

întreținere, cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani, pentru un 

singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.” 

 

Autor: 

Comisia pentru politică economică, reforma și privatizare 

 

 

 

 

 

 
Se impune ca statul 

român să vină în sprijinul 

familiilor cu mai mulți 

copii astfel încât sarcina 

financiară a părinților să 

nu fie atât de 

împovărătoare. De 

asemnea, suma pe care nu 

ar mai plăti-o la buget va 

putea fi folosită pentru 

necesitățile de zi cu zi ale 

familiei, mai ales în 

contextul economic 

actual marcat de creșterea 

prețurilor. 

 


