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      AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci, care este sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, transmis cu adresa nr. P.L.x. 321/2021 din 1 septembrie 2021, înregistrat la 

comisie sub nr.4c-3/399/2021 din 01 septembrie 2021. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 278/05.05.2021, avizează favorabil propunerea legislativă cu 

observații și propuneri. 

 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.3445/21.04.2021, avizează favorabil proiectul de 

act normativ. 

Guvernul, prin punctul de vedere nr. 1384/16.07.2021, nu susține adoptarea acestei inițiative 

legislative. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în temeiul 

articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.227/2015. Potrivit 

expunerii de motive, prin proiect se urmăreşte ca angajatorii (operatori economici, indiferent de 

dimensiune şi de forma de organizare) să poată prelua cheltuiala salariaţilor sau cea proprie cu plasarea 

copiilor în unităţi de educaţie timpurie, inclusiv în cadrul unor unităţi private, în limita sumei de 1500 

lei/lună pentru fiecare copil. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 28 septembrie 2021. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin.(9) 

pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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