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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru 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 completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, transmis cu adresa nr. Pl-x nr. 367/2022 din 14 iunie 2022, înregistrată sub         

nr. 4c-1/314 din 15 iunie 2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 

în şedinţa din data de 8 iunie 2022. 

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 Deputaţilor, 

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

propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 12 septembrie 2022. 

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliul 

Legislativ, transmis cu nr. 486 din data de 02 mai 2022, avizul nefavorabil al 

Consiliul Economic și Social, transmis cu adresa cu nr. 2153 din data de                       

12 aprilie 2022.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.457 şi 

art.465 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, cu două noi alineate, alin.(61) şi alin.(10). Potrivit expunerii de motive, 

iniţiativa vizează acordarea de facilităţi fiscale localităţilor de rang IV şi V, pentru 

cazul în care aleg să îşi modifice rangul, prin unificarea cu un oraş sau municipiu ori 
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prin înglobare în cadrul unui oraş sau municipiu. Acestea îşi vor păstra coeficientul de 

corecţie corespunzător localităţilor de rang IV şi V pe o perioadă de 10 ani din 

momentul modificării rangului, coeficient prevăzut în Codul fiscal, în baza căruia se 

stabileşte valoarea impozitului pe clădiri şi terenuri. 

În cadrul dezbaterilor a fost subliniat faptul că propunerea legislativă supusă 

dezbaterilor nu conține precizări cu privire la modalitatea în care localitățile de rang IV 

respectiv rangul V,  ar putea fi unificate cu un oraș sau municipiu respectiv înglobate 

în cadrul unui oraș sau minicipiu, deoarece prin unificare sau înglobare aceste comune 

dispar ca entități administrative de sine stătătoare.  

De asemenea, propunerea legislativă nu conține precizări referitoare la modul în 

care va continua activitatea autorităților și instituțiilor administrației publice și care ar 

fi răspunderea administrativă așa cum este reglementată în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

(3 voturi împotrivă), avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

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

categoria legilor ordinare. 
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