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PUNCTE DE VEDERE
referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii de 

trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin 

Intermediul-unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică

Biroul permanent ai Senatuiui coeziune sodată (0404/20.06.2022)
l.og.ioîi.,L....5oe.,... / ............ ■in-temeiul'^ft. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 
11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi flmcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 
sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii de trai şi activităţi 

agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a 

terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială (b404/20.06.2022).

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările, ulterioare, şi art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 5.07.2022, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.86/17.05.2022, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:
> reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale 

ale societăţii civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act 
normativ, cu următoarea motivare:
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• propunerea nu se justifică, iar argumentele prezentate nu se susţin. Neîmpozitarea 

terenurilor pentru proprietăţii c^e au mai rrlulţi copii în întreţinere este un demers 

discriminatoriu şi inechitabil faţă de ceilalţi cetăţeni. Terenul este teren pentim orice 

proprietar, indiferent câte persoane are în întreţinere acesta;

9 decizia privind numărul de copii în fiecare familie aparţine strict familiilor şi este 

rezultatul unui complex de factori, dintre care fiscalitatea poale fi (sau nu) unul. In 

România, există chiar un paradox în materie, în sensul în care tind să existe mai mulţi 
copii în familiile cu venituii reduse, astfel că masurile propuse nu fac decât să 

stimuleze un comportament iresponsabil, nicidecum unul etic, aşa cum invocă 

iniţiatorul;

• iniţiativa legislativă nu are o bază obiectivă şi, ca atare, nu va fi o măsură eficientă. în 

plus, aceasta nu evidenţiază care este impactul asupra bugetului de stat.
> reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de 

act normativ.
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Preşedinte, 
Bogdan
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