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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

Bucureşti,20.05.2020 
Nr. 4c-5/178 

 

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. 182/2020) 

 
 

 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. 182  din 29 aprilie  2020  şi înregistrat sub 
nr.4c-5/148/11.05.2020. 
 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. 969/18.02.2020) 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observaţii 
şi propuneri (nr. 158/05.03.2020). 
 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 unanimitate de voturi  
avizarea favorabilă a proiectului de lege mai sus menţionat cu amendamentele 
admise din anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
      PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Alexandru STĂNESCU                           Dan CIOCAN 
   
 
Șef serviciu Anton Păștinaru 
 

Consilier parlamentar dr. Gabriela  Amalia Ciurea 
 

gabriela.ciurea
Comisii
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Anexa 
AMENDAMENTE ADOPTATE 

 
 

În urma examinării, Comisia pentru agricultură  propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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 08 

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: 

Articol unic.- Articolul 291 din Legea nr. 227 din 08 
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 completează după cum urmează: 

3. 1.La alineatul (3), după litera k) se introduce o nouă 
literă i), cu următorul cuprins: 
”Începând cu data de 1 ianuarie 2020, livrările de lemn de 
foc pentru necesarul de lemn către persoanele fizice, 
pentru consumul propriu al unităților de interes local 
finanțate, integral sau parțial, de la bugetul de stat sau 
bugetul local, care nu desfășoară activitate economică 
în sensul reglementărilor comunitare în domeniul 
ajutorului de stat și consumul propriu al 
administratorilor fondului forestier proprietate 
publică a statului, conform prevederilor art. 59 
alineatul (52) și alineatul (53) din Legea nr. 46/2008 – 
Codul silvic, republicată, indiferent  de forma  de 
proprietate de unde provine. Prin normele 
metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare 
acestor bunuri.” 

1.La alineatul (3) dupa litera k) se introduce o nouă 
literă, lit. l), cu următorul cuprins: 
l)Livrările de lemn de foc pentru încălzire către 
persoanele fizice, începând cu data de 1 ianuarie 2021. 
Autori: 
Deputat  PRO Europa Emanuel-Iuliu Havrici 
Deputat PSD Ioan Terea 
Deputat PNL Tinel Gheorghe 
Deputat PNL Ion Tabugan 

4.                    ----------------------------------- 2.După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (3¹), cu 
următorul cuprins: 
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”(3¹) Începând cu 1 ianuarie 2021 se aplică cota redusă 
de 12% asupra bazei de impozitare pentru prestările de 
servicii efectuate de către medicii veterinari organizați 
în condițiile legii.” 
Autori:  
Deputat PSD  Dănuț Păle 
Deputat PSD Alexandru Stanescu 
Deputat PSD Ioan Dîrzu 
Deputat UDMR Loránd-Bálint Magyar 
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