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referitor ia propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea

i
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Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la 

condiţii de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu risc de 

excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin intermediul 

unei impozitări durabile a clădirilor (b403/20.06.2022)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 
î 1 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 
sesizai cu privire la avizarea propimerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nY.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la condiţii de locuire 

adecvate pentru categoriile de persoane cu risc de excluziune socială reprezentate de 

familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a clădirilor 
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(pNSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

/
-------- în^mmvl-art, 5 flit, a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 5.07.2022, desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 
iîr.86/17.05.2022, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:
• nu este prezentată o analiză a impactului bugetar raportat la măsurile propuse prin 

iniţiativa legislativă, precum şi o diferenţiere între beneficiari în funcţie de situaţia 

economică a acestora.

Preşedinte, 
Bogdan SIMia
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