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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modillcarea art.456 

alin.(l) lith) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea art.456 

alin.(l) lith) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(b341/18.06.2020), transmisa de Secretaml General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/2559/22.06.2020 si inregistrata la Consiliul 

Legislativ cu nr.D669/23.06.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

Li temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i flmctionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observalii §i propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect de reglementare 

modificarea art.456 alin.(l) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare.
Astfel, interventia legislativa are ca scop includerea in categoria 

beneficiarilor scutirii de impozit/taxa pe cladiri cu destinatia de 

servicii medicale si a unitatilor sanitare private, precum si a 

cabinetelor medicale ale ambulatoriilor de specialitate.
Prin conlinutul sau normativ, prezenta propunere legislativa se 

incadreaza in sfera legilor ordinare, iar in aplicarea dispozi^iilor art.75 

alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata 

este Senatul.



2. Men^ionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul 

Legislativ nu se poate pronun^a asupra oportunita^ii solu^iilor 

legislative preconizate.
3. Precizam ca, potrivit dispoz^iilor art. 14 alin.(5) din Legea 

nr.273/2006 privind fmantelor publice locale, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, ''Dupa aprobarea bugetelor locale pot fi 

aprobate acte normative cu implicatii asupra acestora, dar numai cu 

precizarea surselor de acoperire a diminuarii veniturilor sau a 

majordrii cheltuielilor bugetare aferente exercitiului bugetar pentru 

care s-au aprobat bugetele locale respective”. In acest sens, 
consideram ca este necesara elaborarea §i prezentarea unei analize 

financiare dare, prin care sa fie prevazut impactul economico- 

financiar al legii propuse, precum §i prin care sa fie identificate sursele 

de acoperire a diminuarii veniturilor.
4. Opinam in sensul in care este necesara reconsiderarea 

motivarii din Expunerea de motive, neputandu-se refine argumenta^ia 

privind existeda unui “regim fiscal discriminatoriu intre unita^ile 

sanitare publice §i unita^ile sanitare private”, in condi^iile in care 

sistemul de finan^are a celor doua categorii de entita^i este diferit.
5. Semnalam ca, potrivit dispozi^iilor art,4 alin.(l) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, '^Prezentul cod se modified si se completeazd prin lege, 
care intrd in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in 

Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I”.
Pe cale de consecida, se impune introducerea unui nou articol 

(Art. II), care sa contina dispozi^ia referitoare la data intrarii in vigoare 

a prezentei legi, cu luarea in considerare a prevederii mai sus amintite, 
actualul articol unic urmand sa devina art. 1.

A

6. In raport cu obiectul reglementarii, este necesara solicitarea 

avizului Consiliului Economic §i Social.
7. La partea dispozitiva a actualului articol unic (renumerotat 

ca art. I), pentru asigurarea unui spor de rigoare normativa, propunem 

redactarea acesteia, astfel:
„Art.I. - La articolul 456 alineatul (1) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romanei, 
Partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificmle si 
completarile ulterioare, litera h) se modifica si va avea urmatorul 

cuprins:”.
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8. In ceea ce prive§te textul propus pentru art.456 alin.(l) lith) 

din Codul fiscal, pentru asigurarea cerin^elor de previzibilitate §i 
claritate a normei, recomandam reanalizarea reconsiderarea 

dispozipei in cauza. Dat fiind faptul ca unitaple sanitare private 

funcponeaza ca societap comerciale, de esen^a acestora fiind derularea 

de activitap economice, apreciem ca este dificila identificarea spa^iilor 

aferente activitaplor non-economice desfa§urate de asemenea entitap, 
in legatura cu care ar urma sa se aplice exceptarea de la plata 

impozitului/taxei pe cladiri.

Bucure§ti
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