
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare  

                                                     Nr. 4c-1/187 
                                                     PL-x 243/2017 
                           

                                                                                                                               Bucureşti,  05.12.2017 
 
                                                                                   AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 
               În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, transmis cu adresa                     
nr. PL-x 243 din 26 iunie 2017, înregistrată sub nr. 4c-1/187 din  27 iunie  2017.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 20 iunie 2017. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                     
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările                   
și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa legislativă 
menţionată mai sus pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în                       
şedinţa din 5 decembrie 2017. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu adresa                      
nr. 198 din 5 aprilie 2017, punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice, transmis cu 
adresa nr. 72101 din 29 septembrie 2017 și  punctul de vedere al Ministerului Afacerilor 
Externe, transmis cu adresa nr. K1/1137 din 3 octombrie 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu amendamente admise, care sunt redate                               
în Anexa ce face parte integrantă din prezentul aviz.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
                        PREŞEDINTE                                            SECRETAR   
  
                   Laurențiu NISTOR                                              George-Gabriel VIȘAN 
 
 
 

            ŞEF SERVICIU 
        Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 



        ANEXĂ 
 

                 AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

1.   2. La articolul 291 alineatul (3), după litera c) se 
introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul 
cuprins: 
,,d) livrarea de îngrăşăminte, fertilizatori naturali şi 
pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte 
produse agricole destinate însămânţării sau 
plantării, precum şi prestările de servicii de tipul 
celor specifice utilizate în sectorul agricol, 
prevăzute prin ordin comun al ministrului 
finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale.” 
 

- La articolul 291 alineatul (3), după litera c) se 
introduce o nouă literă, litera d), cu următorul 
cuprins: 
,,d) livrarea de îngrăşăminte, fertilizatori naturali şi 
pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte 
produse agricole destinate însămânţării sau plantării, 
precum şi prestările de servicii de tipul celor 
specifice utilizate în producția agricolă, prevăzute 
prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi 
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.” 
 
          Autor: Comisia economică 
 

Sintagma ,,sector agricolˮ  nu 
se regăsește în prevederile                                            
art. 295 alin. (1) din Directiva 
2006/112/CE a Consiliului 
din 28 noiembrie 2006 
privind sistemul comun al 
taxei pe valoarea adăugată, 
singurele mențiuni făcând 
referire la ,,producția 
agricolăˮ și ,,servicii 
agricole.ˮ 

2.  Art. III. - Prevederile art. I pct. 3 se aplică 
începând cu data de 1 a lunii următoare intrării 
în vigoare a prezentei legi. 
 

Art. III. - Prevederile art. I pct. 3 se aplică începând 
cu data de 1 ianuarie 2018 până la data de                      
31 decembrie 2020. 
 

Autor: Comisia economică 

În conformitate cu 
reglementările articolului 2 
din Decizia de punere în 
aplicare (UE) 2017/1855 a 
Consiliului din 10 octombrie 
2017 de autorizare a  
României să aplice o măsură 
specială de derogare de la               
articolul 287 din Directiva 
2006/112/CE privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea 
adăugată. 
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