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AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz,
care va fi transmis Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci care sunt
sesizate în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, transmis cu adresa nr.
P.L.x. 728/2018 din 28 noiembrie 2018, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/548 din 29 noiembrie 2018.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.570/14.06.2018, avizează favorabil propunerea legislativă, cu
observaţii şi propuneri.
Consiliul Economic şi Social , cu avizul nr.3064 din 05.06.2018, avizează favorabil proiectul
de act normativ.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de lege în condiţiile articolului 75
alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 şi a
Legii nr.95/2006. Soluţiile legislative preconizate au în vedere raţiuni de ordin medical/nutriţional,
vizând introducerea unui model de accizare a băuturilor răcoritoare cu un conţinut ridicat de zaharuri
libere, precum şi a unor contribuţii destinate combaterii consumului excesiv de asemenea băuturi
răcoritoare cu un conţinut ridicat de zaharuri libere, contribuţii ce urmează a fi constituite ca venituri
proprii ale Ministerului Sănătăţii.

Examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţa comisiei din 12 martie 2019.
Membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea negativă a proiectului de Lege.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9)
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
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