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referitoare la propunerea legislativa pentru completarea art.3 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si modificarea art.l3 din 

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala (b50/23.02.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si funclionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal ^i modificarea art. 13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura 

fiscala (050/23.02.2021).
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In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in sedinta din data de 9.03.2021, 

desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.25/04.03.2021, partile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i Social si-au exprimat urmatoarele puncte de 

vedere:

a) reprezentantii partii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act 

normativ, cu propunerea de modiflcare prevazuta in Anexa.

b) reprezentantii partii sindicale:

> 8 reprezentanfi ai partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului 

de act normativ;
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> 7 reprezentanti ai partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului 

de act normativ, cu propunerea de modificare prevazuta in Anexa. 

c) reprezentantii asociatiilor §i fiindatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat pentru 

avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ.

Pre^edinte, 
Bogdan SIMION

legislativ
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Anexa

Propunere de modificare aferenta
propunerii legislativepentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015privind Codulfiscal 

modificarea art.l3 din Legea nr.207/2015privind Codul deprocedura fiscala (b50/23.02.2021)

Nr. Text ini|ial Text propuscrt.
Art. 13: Interpretarea legislatiei si a normelor din domeniul 
fiscal
(1) Interpretarea reglementarilor fiscale trebuie sa respecte 
vointa legiuitorului asa cum este exprimata in lege.

1.

(1) Interpretarea reglementarilor fiscale se face in favoarea 
contribuabilului/ platitorului, potrivit principiului in 
dubio contrafiscum.
(2) In cazul in care vointa legiuitorului nu reiese clar din 
textul legii, la stabilirea vointei legiuitorului se line seama de
principiul enunfat la alin. (1).

(2) In cazul in care voinla legiuitorului nu reiese clar din 
textul legii, la stabilirea vointei legiuitorului se line seama de
scopul emiterii actului normativ astfel cum acesta reiese 
din documentele publice ce msofesc actul normativ in 
procesul de elaborare, dezbatere si aprobare.___________




