
1 

 

Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti, 17 decembrie 2019  
Nr. 4c-2/880 
 
PLx.597/2019 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimis cu adresa 
nr. PLx.597/2019, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti, 17 decembrie 2019  
Nr. 4c-2/880 
 
PLx.597/2019 

 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
 Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat, în condiţiile 
articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, 
proiectul de Lege, în şedinţa din 21 octombrie 2019.  
 La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social,  precum şi avizul 
nefavorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
 Prin proiectul de Lege se propun următoarele modificări la nivelul cotelor de 
TVA: reducerea cotei standard de TVA de la 19% la 16%; aplicarea unei cote reduse 
de TVA, de 9% pentru livrarea de băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate 
consumului uman; aplicarea unei cote reduse de TVA, de 5% pentru livrarea de 
alimente destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din spe cii 
domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse 
utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.  
 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 17 decembrie 2019. 
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 La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 26 deputați, din 
totalul de 27 de membri. 
 La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice.  
 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele 
de tehnică legislativă, prezentate în Anexă.  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, SECRETAR, 

  
Sorin LAZĂR Andrei POP 

  
  
  
  
 Şef serviciu, 
 Giorgiana Ene 
  

  

 Consilier parlamentar,  
Iulia Cazan 
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Anexa  

Amendamente admise 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente de tehnică legislativă: 

Nr. 
crt. Codul Fiscal în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
1.   L E G E A 

pentru modificarea şi completarea 
art.291 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal 

L E G E A 
pentru modificarea și completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Tehnică legislativă 

2.   Articol unic.- Articolul 291 din Legea 
nr.227 din 8 septembrie 2015 privind 
Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.688 din 10 
septembrie 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează şi va avea următorul cuprins: 

Art. I - Articolul 291 din Legea nr.227 
/2015 privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.688 din 10 septembrie 2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează, după cum 
urmează: 

 

3.  (1) Cota standard se aplică asupra bazei de 
impozitare pentru operațiunile impozabile 
care nu sunt scutite de taxă sau care nu 
sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul 
acesteia este: 
a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 
2016 și până la data de 31 decembrie 2016; 
b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 
2017.  

1. La alineatul (1), după litera b) 
introduce o nouă literă, lit.c), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
„c) 16% începând cu data de 1 ianuarie 
2020.” 

1. La alineatul (1), după  litera  b) se 
introduce o nouă literă, lit.c), cu 
următorul cuprins:  
 
 
 
 
 
c) Nemodificat 
 

Tehnică legislativă 

4.  (2) Cota redusă de 9% se aplică asupra 
bazei de impozitare pentru următoarele 
prestări de servicii și/sau livrări de bunuri: 
..................................................................... 

2. La alineatul (2), litera e) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„e) începând cu data de 1 ianuarie 2020, 

2. La alineatul (2), litera e) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Codul Fiscal în vigoare Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
e) livrarea următoarelor bunuri: 
alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia 
băuturilor alcoolice, destinate consumului 
uman şi animal, animale şi păsări vii din 
specii domestice, seminţe, plante şi 
ingrediente utilizate în prepararea 
alimentelor, produse utilizate pentru a 
completa sau înlocui alimentele, cu 
excepţia celor prevăzute la alin. (3) lit. 
k). Prin normele metodologice se stabilesc 
codurile NC corespunzătoare acestor 
bunuri; 

livrarea de băuturi, cu excepţia băuturilor 
alcoolice, destinate consumului uman. Prin 
normele metodologice se stabilesc codurile 
NC corespunzătoare acestor bunuri;” 

e) livrarea de băuturi, cu excepţia 
băuturilor alcoolice, destinate consumului 
uman. Prin normele metodologice se 
stabilesc codurile NC corespunzătoare 
acestor bunuri; 

5.  (3) Cota redusă de 5% se aplică asupra 
bazei de impozitare pentru următoarele 
livrări de bunuri şi prestări de servicii: 
 

3. La alineatul (3), după lit.k) se 
introduce o nouă literă, lit.l), cu 
următorul cuprins: 
 
„l) începând cu data de 1 ianuarie 2020, 
livrarea de alimente destinate consumului 
uman şi animal, animale şi păsări vii din 
specii domestice, seminţe, plante şi 
ingrediente utilizate în prepararea 
alimentelor, produse utilizate pentru a 
completa sau înlocui alimentele. Prin 
normele metodologice se stabilesc codurile 
NC corespunzătoare acestor bunuri;” 

3. La alineatul (3), după litera k) se 
introduce o nouă literă, lit.l), cu 
următorul cuprins: 
 
l) livrarea de alimente destinate 
consumului uman şi animal, animale şi 
păsări vii din specii domestice, seminţe, 
plante şi ingrediente utilizate în prepararea 
alimentelor, produse utilizate pentru a 
completa sau înlocui alimentele. Prin 
normele metodologice se stabilesc codurile 
NC corespunzătoare acestor bunuri; 

Tehnică legislativă 

6.    Art. II. - Prevederile pct. 2-3 ale art. I se 
aplică începând cu 1 ianuarie 2020. 

Tehnică legislativă 
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