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Vă înaintăm,  alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii legislative 

pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol, trimisă spre dezbatere pe 

fond, cu adresa nr.PLx.238/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Sorin LAZĂR 
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Parlamentul  României 

 
     















 

 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra propunerii legislative pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul 

agricol 

 

 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, în ședința din 21 noiembrie 2018, plenul 

Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru anularea 

unor obligaţii fiscale în domeniul agricol, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în 

vederea reexaminării și depunerii unui nou raport. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 16 aprilie 2018. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă a fost avizată negativ de către Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice și avizată favorabil de către Consiliul 

Legislativ.  

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

anularea diferențelor de taxă pe valoare adăugată, precum și a accesoriilor aferente, 

stabilite în sarcina fermierilor. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

au reexaminat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din data de 26 

februarie 2019. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați, 

din totalul de 25 de membri. 
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La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat, în calitate de 

invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

Menționăm că în ședința din data de 21 decembrie 2017 plenul Camerei 

Deputaților a adoptat proiectul de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale (Plx 

458/2017), care ulterior a devenit Legea nr.29/2018 privind anularea unor obligaţii 

fiscale, cu obiect de reglementare similar cu prezenta propunere legislativă. 

Deoarece Autoritatea Națională de Administrare Fiscală a întâmpinat 

dificultăți în aplicarea dispozițiilor articolului nr.3 din Legea nr.29/2018, membrii 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, au hotărât cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare propunerea 

legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol, cu 

amendamentele admise prezentate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

 

Andrei POP 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

             În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

 

Nr. 

crt. 
Text inițiativă legislativă 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

1.   

 

Lege pentru anularea unor obligații  fiscale în 

domeniul agricol 

Titlul legii se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

LEGE  

pentru modificarea art.3 din Legea 

nr.29/2018 privind anularea unor obligații 

fiscale  

Tehnică legislativă 

2.   

 

Art.1 – Se anulează diferențele de TVA, 

precum și a accesoriilor aferente acestora, 

stabilite până la data de 31 decembrie 2016, 

prin decizie de impunere comunicată 

contribuabilului până la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, ca urmare a depășirii 

plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut la 

art.310 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, realizate de către persoanele fizice, 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale și întreprinderile familiale, cu 

sediul activității economice în România, care 

au realizat activitățile de producție agricolă, 

inclusiv activitățile de transformare a 

produselor agricole prin alte metode decât cele 

industriale sau au furnizat servicii agricole 

Articolul 3 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Art.3.- (1) Se anulează diferenţele de T.V.A., 

precum şi accesoriile aferente acestora, pentru 

perioadele fiscale anterioare datei de 31 

decembrie 2016, stabilite prin decizie de 

impunere comunicată contribuabilului până la 

data intrării în vigoare a prezentei legi, ca 

urmare a depăşirii plafonului de scutire 

prevăzut de Codul fiscal  în vigoare în 

perioada respectivă, realizate de către 

persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, cu sediul activităţii economice în 

România, care au realizat activităţile de 

producţie agricolă, inclusiv activităţile de 

transformare a produselor agricole prin alte 

metode decât cele industriale sau au furnizat 

servicii agricole utilizând munca manuală 

Deoarece ANAF a 

întâmpinat dificultăți în 

legătură cu: 

-perioada și plafonul pentru 

care se aplică dispozițille 

art.3 din L nr.29/2018; 

-aplicarea dispozițiilor art.3 

din L nr.29/2018 pentru 

contribuabili care au 

posibilitatea emiterii 

facturilor de corecție, 

respectiv posibilitatea 

recuperării taxei de la 

clienți. 

În consecință, modificarea 

este necesară pentru 

clarificarea intenției 

legiuitorului de acordare a 

amnistiei fiscale. 
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Nr. 

crt. 
Text inițiativă legislativă 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

utilizând munca manuală proprie și/sau 

echipamentele specifice, pentru care, de la data 

de 1 ianuarie 2017, se aplică regimul special 

pentru agricultori prevăzut de art.3151 din 

Legea nr.227/2015. 

proprie şi/sau echipamentele specifice. 

 

 

 

 

(2)Organul fiscal nu stabilește diferenţele de 

T.V.A., precum şi accesoriile aferente acestora, 

persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, 

întreprinderilor individuale și întreprinderilor 

familiale, cu sediul activităţii economice în 

România, prevăzute la alin.(1), ca urmare a 

depășirii plafonului de scutire prevăzut de 

Codul fiscal în vigoare în perioada 

respectivă și nu emite o decizie de impunere 

pentru perioadele anterioare datei de 31 

decembrie 2016. 

 

 

 

 

Corelare cu art.3 alin.(1) 

3.  Art.2 – În cazul în care, anterior intrării în 

vigoare a prezentei legi, organul fiscal 

competent a emis, dar nu a comunicat decizia 

de impunere prin care a stabilit obligații de 

natura celor prevăzute la art.1, acesta nu va mai 

comunica decizia de impunere, iar obligațiile 

fiscale se vor scădea din evidența analitică pe 

plătitor, pe bază de borderou de scădere. 

Se elimină Prevederile se regăsesc în 

Legea nr.29/2018. 

4.  Art.3 

(1)Pentru perioada ulterioară intrării în vigoare 

a prezentei legi, persoanele care au efectuat 

plata Taxei pe Valoarea Adăugată pentru care 

prezenta lege prevede anularea obligației 

fiscale, au dreptul la restituirea sumelor 

achitate. 

Se elimină Prevederile se regăsesc în 

Legea nr.29/2018. 
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Nr. 

crt. 
Text inițiativă legislativă 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

(2)În termen de 60 de zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, 

prin hotărâre de guvern, normele metodologice, 

precum și modalitățile de restituire a sumelor 

prevăzute la alin.(1). 



 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

