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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti,20.05.2020
Nr. 4c-5/179

Către,
Comisia pentru buget, finanțe și bănci
AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
(PLx. 597/2019)
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru
modificarea și completarea art.291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, transmis cu adresa nr. PLx. 597 din 28 octombrie 2019 şi înregistrat
sub nr.4c-5/542/29.10.2020.
Potrivit prevederilor art. 76 alin (2) din Constituţia României, republicată, şi
ale art.91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Consiliul economic și social a avizat favorabil, proiectul de act normativ
(nr. 3730/16.07.2019)
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observaţii
şi propuneri (nr. 666/01.08.2019).
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege în şedinţa din 19.05.2020.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (
s-au înregistrat trei abțineri) avizarea favorabilă a proiectului de lege mai sus
menţionat.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Alexandru STĂNESCU

SECRETAR,
Dan CIOCAN

Șef serviciu Anton Păștinaru
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE
În urma examinării, Comisia pentru agricultură propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
Text adoptat de Senat
Text propus de Comisie
Motivare
crt.
(autorul amendamentului)
1.
LEGE
pentru modificarea și completarea art. 291 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
2. Articol unic.- Articolul 291 din Legea nr. 227 din Nemodificat
8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, publicată
în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 688
din 10 septembrie 2015, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se
completează și va avea următorul cuprins:
3. 1.La alineatul (1), după litera b) introduce o 1. La alineatul (1), litera c) se modifică și va avea
nouă literă, lit.c), cu următorul cuprins:
următorul cuprins:
„c) 16% începând cu data de 1 ianuarie 2020.”
„c) 16% începând cu data de 1 ianuarie 2021.”
Autor: Comisia pentru agricultură
4. 2.La alineatul (2), litera e) se modifică și va avea 2.La alineatul (2), litera e) se modifică și va avea
următorul cuprins:
următorul cuprins:
„e) începând cu data de 1 ianuarie 2020, livrarea de „e) începând cu data de 1 ianuarie 2021, livrarea de
băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate
consumului uman. Prin norme metodologice se consumului uman. Prin norme metodologice se
stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor
bunuri;”
bunuri;”
Autor: Comisia pentru agricultură
5. 3. La alineatul (3), după lit.k) se introduce o 3. La alineatul (3), litera l) se modifică și va avea
nouă literă, lit.l), cu următorul cuprins:
următorul cuprins:
„l) începând cu data de 1 ianuarie 2020, livrarea de „l) începând cu data de 1 ianuarie 2021, livrarea de
alimente destinate consumului uman și animal, alimente destinate consumului uman și animal,
animale și păsări vii din specii domestice, semințe, animale și păsări vii din specii domestice, semințe,
plante și ingredient utilizate în prepararea plante și ingredient utilizate în prepararea alimentelor,
alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau produse utilizate pentru a completa sau înlocui
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înlocui alimentele. Prin normele metodologice se alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc
stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;”
bunuri;”
Autor: Comisia pentru agricultură
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