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AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  transporturi și infrastructură, cu adresa nr. PLx 579/2022 din 

11 octombrie 2022, spre dezbatere şi avizare, Propunerea legislativă pentru completarea art.291 din 

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

nr. 4c-4/250/11.10.2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

României, republicată și ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare. 



Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege, în ședința din 3 

octombrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 291 alin.(3) din Legea 

nr.227/2015, cu o nouă literă, lit. j1), în sensul reducerii taxei pe valoarea adăugată la 5%, pentru 

serviciile referitoare la transportul de persoane şi al bunurilor acestora (bagaje, biciclete, autovehicule 

sau alte vehicule) ori prestarea de servicii legate de transportul de persoane. 

La întocmirea prezentului aviz, Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ (nr. 717/23.06.2022); 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 3782/21.06.2022); 

- punctul de vedere al Guvernului, conform căruia nu susține adoptarea inițiativei 

legislative (adresa nr. 12077/07.11.2022). 

 În şedinţa din 23 noiembrie 2022, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă în 

conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în urma  dezbaterilor  au  

hotărât, cu majoritate de voturi, să  îi acorde aviz nefavorabil. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

SECRETAR, 

Cătălin DRULĂ Zacharie BENEDEK 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Anca Lazăr, Consilier 


