
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

                      Bucureşti, 20.06.2018 
                                                                Nr.4c-3/280/2018 

       
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 alin.(2) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care 
va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
transmis cu adresa nr. P.L.x. 364/2018 din 06 iunie  2018, înregistrat sub nr.4c-3/280 din 06 iunie 2018. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.297/03.04.2018, avizează favorabil proiectul de Lege, cu 
observaţii şi propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de lege în şedinţa din 04 iunie 2018. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea articolului 291 din Legea nr.227/2015, 
în sensul extinderii sferei operaţiunilor pentru care se aplică cota redusă a taxei pe valoarea adăugată. 
Astfel, cota redusa de 9% urmează să se aplice livrărilor de electricitate, de gaze naturale, producţiei, 
transportului, distribuţiei şi furnizării de energie termică in sistem centralizat, precum şi serviciilor de 
canalizare şi salubrizare a localităţilor. 
 Examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţa comisiei din 19 iunie 2018. 
 Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege 
cu amendamente admise prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul aviz . 
 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 
 
 
 Şef birou, Neicu Cristina 
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comisii



Anexa 

Amendamente admise 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal   

 

Nr.crt. Text Legea nr. 227/2015 Text  adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivaţii 
1.   Titlul legii 

LEGE 
Pentru modificarea şi  completarea  

art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal 

Nemodificat  

2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.291-(2) 
g) livrarea apei potabile şi a 
apei pentru irigaţii în 
agricultură. 
 

Art.I.- La 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, 
alineatul (2) se modifică şi se completează 
după cum, urmează: 
1. Litera g) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
,,g) livrarea apei pentru irigaţii în 
agricultură.” 
 
2. După litera h) se introduce o nouă literă, 
lit. i), cu următorul cuprins: 
 
,,i) serviciile de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
1. După litera h) se introduc două noi litere cu 
următorul cuprins: 
 
i) Nemodificat 
 
„j) apă caldă și energie termică. ” 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

3.   Art.II.- Prezenta lege intră în vigoare la 1 
ianuarie 2019. 

  

 
 


