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AVIZ 
 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.471 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, 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 Propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea art.471 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, transmis cu adresa nr. P.L.x.311/2022 din 
25 mai 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/376 din 25 mai 2022.        
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.356/05.04.2022, avizează favorabil 
propunerea legislativă, cu observații și propuneri.   
 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.1524/15.03.2022, avizează 
favorabil proiectul de act normativ.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 
în ședința din 23 mai 2022.       
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.471 din Legea nr.227/2015, în scopul simplificării relaţiei 
contribuabil-organ fiscal local, prin stimularea contribuabililor să depună documente 
on-line, fără costuri suplimentare. Astfel, se propune ca actul de înstrăinare-
dobândire a unui mijloc de transport să poată fi depus de către contribuabil şi prin 
intermediul spaţiului privat virtual al organului fiscal, întrucât majoritatea 
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persoanelor fizice nu deţin certificate digitale pentru semnătură electronică, deoarece 
au costuri mari de achiziție, generând astfel costuri suplimentare, în special pentru 
persoane fizice.  

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 20 
septembrie 2022.  
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sándor BENDE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Alexandra Zorilă 


