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Vă înaintăm,  alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii legislative 

pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol, trimisă pentru 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. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

 

Sebastian-Ioan BURDUJA 









 

         

 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

Bucureşti, 13.10.2021  

Nr. 4c-2/ 814 

 

PLx. 238/2018 

alexandra.nistor
New Stamp



2 

 

Parlamentul  României 

 
     















 

 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra propunerii legislative pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul 

agricol 

 

 

În ședința din 7 septembrie 2021, plenul Camerei Deputaților a hotărât 

retrimiterea propunerii legislative pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul 

agricol, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în vederea examinării 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, 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, a primit punct de vedere negativ din partea 

Guvernului și a fost 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.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă 

menţionată mai sus, în şedinţa cu prezență fizică și online din data de 13 octombrie 

2021. 

La lucrările Comisiei deputații membrii ai acesteia şi-au înregistrat 

prezența conform listei de prezență. 
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La dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, 

domnul Lucian-Ovidiu Heiuș – secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor.  

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un 

raport de respingere a propunerii legislative pentru anularea unor obligaţii fiscale 

în domeniul agricol. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Sebastian-Ioan BURDUJA 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 
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