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A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative pentru completarea art.60 din Legea 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 completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, transmisă cu adresa  nr. Pl-x 701/2022 din 2 noiembrie 2022.  

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

31 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 pct.7 al art.60 

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

în sensul acordării de scutiri de la obligaţia plăţii impozitului pe venit pentru persoanele 

fizice (până la data de 31 decembrie 2028, inclusiv), pentru situaţia în care angajatorii 

acestora îşi desfăşoară activitatea în domeniul producerii de băuturi. 

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 

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

transmis cu adresa nr. 1063 din data de 21 septembrie 2022,  precum și avizul favorabil 

al Consiliului Economic și Social, transmis prin adresa nr.5907 din data de                            

20 septembrie 2022. 
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În cadrul dezbaterilor a reieșit faptul că propunerea legislativă nu are în vedere 

obiectivele Planului Național de Redresare și Reziliență și anume reducerea etapizată 

a stimulentelor fiscale excesive.  

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

(3 abțineri), avizarea nefavorabilă a propunerii legislative pentru completarea art.60 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

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

categoria legilor ordinare. 
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