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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal 

 
 

  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 

completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, transmisă cu 

adresa nr. P.L.x. 365/2022 din 14 iunie 2022, înregistrată la comisie sub nr.4c-

3/419/2022 din 15 iunie 2022. 

  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.2008/05.04.2022, avizează 

favorabil proiectul de act normativ. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.379/7.04.2022, avizează favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

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

legislativă în ședința din 8 iunie 2022. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 22 

din Legea nr.227/2015, cu două alineate noi, alin.(12) şi (13), astfel încât să se 

extindă sfera de aplicare a scutirii impozitării profitului reinvestit şi pentru o serie de 

mijloace fixe, precum construcţii agricole, în scopul stimulării construirii de silozuri 

pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, construcţii pentru creşterea animalelor 

şi păsărilor, padocuri, mijloace de transport auto, feroviar, naval, aerian, inclusiv a 

utilajelor si instalaţiilor de transport şi ridicat, în scopul înnoirii parcului auto din 
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domeniul transportului de persoane şi mărfuri, precum şi a parcului auto al utilajelor 

folosite în producţia agricolă. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 13 

septembrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative 

pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

  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, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Ovidiu FULGA 


