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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 
 

                  București, 23.11.2022 
                                                             Nr.4c-3/700/2022 

 
  

  
COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 

DOMNULUI PREȘEDINTE BOGDAN-IULIAN HUȚUCĂ 
 
  
 

   
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra Propunerii legislative pentru 
stimularea investițiilor în eficiență energetică și modificarea art.291 alin.(3) din 
Legea 227/2015 Codul Fiscal, trimisă spre examinare pe fond Comisiei pentru industrii și 
servicii și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu adresa nr. PLx.670/2022 din 24 
octombrie 2022.   
 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

simona.tirzioru
Original
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București, 23.11.2022 

                                                             Nr.4c-3/700/2022 
 
 

RAPORT  PRELIMINAR 
asupra Propunerii legislative pentru stimularea investițiilor în eficiență energetică și 

modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal 
 

  
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 
Propunerea legislativă pentru stimularea investițiilor în eficiență energetică și 
modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal, transmisă cu adresa nr. 
PLx.670/2022 din 24 octombrie 2022, înregistrată la Comisia pentru industrii și servicii 
sub nr.4c-3/700/2022 din 24 octombrie 2022.      
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.911/09.08.2022, avizează favorabil propunerea 
legislativă, cu observații și propuneri.  
 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.4821/02.08.2022, a avizat favorabil 
proiectul de act normativ cu observații. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
ședința din 19 octombrie 2022. 
 Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale au examinat propunerea legislativă în ședința din 02 noiembrie 2022 și au 
hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
 Membrii Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați au examinat 
propunerea legislativă în ședința din 07 noiembrie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
 Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat propunerea 
legislativă în ședința din 15 noiembrie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.291 alin.(3) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în 
sensul reducerii cotei de TVA, aferentă livrărilor de pompe de căldură, panouri 
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fotovoltaice și panouri solare termice, de la cota standard de 19%, la 5% asupra bazei de 
impozitare, în scopul reducerii consumului de energie electrică și a dependenței 
consumatorilor față de volatilitatea pieței de profil.  
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat propunerea legislativă în 
ședința din 22 noiembrie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci un raport preliminar de adoptare a Propunerii 
legislative pentru stimularea investițiilor în eficiență energetică și modificarea art.291 
alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal, cu amendamente admise prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport preliminar.       
 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență.  

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Alexandra Zorilă 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE  
 

Nr. 
crt. 

Text acte normative 
Text propunere legislativă respinsă de 

Senat 
Amendamente admise/autor Motivare 

1.  Titlul Legii 
LEGE 

pentru stimularea investițiilor în 
eficiență energetică și modificarea 

art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul 
Fiscal  

Titlul Legii 
„LEGE 

pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal” 

 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

Tehnică 
legislativă 

2. Art. 291: Cotele 
(3) Cota redusă de 5% se aplică 
asupra bazei de impozitare 
pentru următoarele livrări de 
bunuri și prestări de servicii: 

Art. I. - La articolul 291 alineatul (3) din 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, 
cu modificările și completările ulterioare, 
după litera c) se introduce o nouă literă, lit. 
d), cu următorul cuprins: 
„d) livrarea pompelor de căldură, 
panourilor fotovoltaice și a panourilor 
solare termice până la data de 30.06.2027.” 

Art. I. - La articolul 291 alineatul (3) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 
din 10 septembrie 2015, cu modificările și 
completările ulterioare, după litera c) se 
introduce o nouă literă, lit. c1), cu următorul 
cuprins: 
„c1) livrarea pompelor de căldură, panourilor 
fotovoltaice și a panourilor solare termice până 
la data de 30 iunie 2027.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

Tehnică 
legislativă 

3.  Art. II. - Prin derogare de la prevederile 
art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, prezenta lege intră 
în vigoare la data de 1 octombrie 2022. 

Art. II. - Prin derogare de la prevederile art. 4 
alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

Tehnică 
legislativă – 
pentru un plus de 
rigoare normativă 

 


