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BrouI permanent al Senatuluš 

Ada.....,. ~ ~.~.~...a~.a.a........ 
Doamnă preşedinte, 

In conformitate Cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 
temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 7/2019 
privind Codul Ádministrativ, Guvernul României formulează următorul: 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă pentru completarea apt. 456 alin. (2) din 
Legea 227 din 2015 privind CoduiJîscai, iniţiată de domnul deputat USR-
PLUS Beniamin Todosiu împreună Cu un grup de parlamentari USR-PLUS 
(Bp. 213/2021). 

I. Principalele reglementări 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 456 
alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privmnd Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul introducerii unei not categoric de clădiri 
pentru care consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea 
impozitului/taxei datorate, respectiv clădirile la care proprietarii au executat 
pe cheltuială proprie lucrări de investiţii pentru utilizarea sistemelor de 
încălzire şi de producere de energie electrică regenerabilă prin instalarea de 
panouri solare, pompe de căldură sau izolare termică a clădirilor cu materials 
ecologice. 

II. Propuneri şi observaţii 

1. Considerăm necesară completarea lit. t), nou introdusă prin iniţiativa 
legislativă la alin. (2) al art. 456 din Codul fiscal, cu o prevedere prin care să 
se precizeze că proprietarii trebuie să facă dovada că au executat pe 
cheltuiala proprie respectivele lucrări de investiţii. 
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2. Art. 456 
aim . 

(2) lit. m) din Legea nr. 227/2015 prevede 
următoarele: „nZ) clădiYile la cage proprietarii au executat pe cheltuială 
proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe 
baza procesului-verbal de recepţie la term inarea lucrărilor, întocmit în 
condiţiile legii, pain cage se constată realizarea măsuYilor de intervenţie 
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă 
energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este 
prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu 
modificăYi şi completări pain Legea nr. 158/2011, cu fnodificările şi 
completările ulterioare ". 

Având în vedere similitudinile de fond ale articolului menţionat mai 
SUS cu modificarea legislativă propusă, considerăm că în cuprinsul art. 456 
aim . (2) lit. t) trebuie specificat şi modul legal de aplicare al acestei 
prevederi. 

3. Semnalăm că acordarea acestor facilităţi fiscale atrage micşorarea 
veniturilor la bugetul local, cu implicaţii asupra bugetului general consolidat, 
acesta hind deja aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 
nr. 15/2021. Intrucât promovarea reglementărilor propuse prin prezenta 
iniţiativă legislativă presupune un efort frnanciar ce va fu suportat din 
bugetele locale, considerăm necesar a fu respectate dispoziţiile art. 21 din 
Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevăd necesitatea indicării 
mijloacelor funanciare pentru acoperirea maj orării cheltuielilor. 

Totodată, potrivit dispoziţiilor aim . (5) al art. 14 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu fnodificările şi cofnpletările 
ulterioare, "după aprobarea bugetelor locale pot/i aprobate acte normative 
cu implica,tii asupra acestora, dar nufnai cu precizarea surselor de 
acoperire a dim inuării veniturilor sau a majorării cheltuieilor bugetare 
afeYente exerciţiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale 
respective. " 
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III. Punctul de vedere al Guvernului 

Guvernul susţine adoptarea acestei initiative legislative cu 
propuneri şi observaţii. 

Cu stimă, 

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Preedintele Senatului 
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