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Vă înaintăm,  alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii legislative 

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

trimisă pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu adresa nr.PLx.8/2018, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ
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finanţe şi bănci 

Bucureşti, 04.11.2021  

Nr. 4c-2/ 1097 

 

PLx. 8/2018 

alexandra.nistor
New Stamp



 

 

Parlamentul României 

 
     





 

 

 

 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra propunerii legislative pentru completarea alin.(3) al art.291 din 

Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

 

 

În temeiul art.71 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în 

ședința din 2 noiembrie 2021, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea 

propunerii legislative pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 

privind Codul fiscal, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în vederea examinării și 

depunerii unui nou raport. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă 

în ședința din data de 21 decembrie 2017. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. 

Prin prezenta inițiativă legislativă se propune completarea alineatului (3) al 

articolului 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în sensul aplicării cotei 

reduse de TVA de 5% și pentru livrarea de lemn de foc. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă menţionată mai sus, în 

şedinţa cu prezență fizică și online din ziua de 3 noiembrie 2021.  

La ședința Comisiei deputații şi-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență.  

La dezbaterea inițiativei legislative a participat, în calitate de invitat, domnul 

Lucian-Ovidiu Heiuș – secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor. 

În urma dezbaterii inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputații au 

hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, un raport 

suplimentar de adoptare a propunerii legislative pentru completarea alin.(3) al 

Comisia pentru buget, 

       finanţe şi bănci 

Bucureşti, 04.11.2021  

Nr. 4c-2/ 1097 

 

PLx. 8/2018 



 

 

art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele admise 

prezentate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu  

Giorgiana Ene 

 

 

Consilier parlamentar  

Alexandra Nistor 



 

 

Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
Text Cod fiscal în vigoare Text propunere legislativă 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

1.   LEGE 

pentru completarea alin. (3) al art. 

291 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal 

nemodificat  

2.  CAPITOLUL VIII: Cotele de 

taxă 

Art. 291: Cotele 

........................................................ 
 

(3)Cota redusă de 5% se aplică 

asupra bazei de impozitare pentru 

următoarele livrări de bunuri şi 

prestări de servicii: 

Articol unic - Alin. (3) al art. 291 din 

legea nr.227 din 8 septembrie 2015 

privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, se 

completează şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 

1. La alin. (3) al art. 291 se introduce o 

nouă literă, lit. d), cu următorul 

cuprins:  

 

d) livrarea de lemn de foc către 

persoanele fizice. 

Art. I  - La articolul 291 alineatul (3)  

din Legea nr.227 privind Codul fiscal, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 688 din 10 

septembrie 2015, cu modificările și 

completările ulterioare, după litera l) 

se introduce o nouă literă, lit. m) cu 

următorul cuprins: 
 

m) livrarea de lemn de foc către 

persoanele fizice, sub formă de 

trunchiuri, butuci, vreascuri, 

ramuri sau sub forme similare, care 

se încadrează la codurile NC 4401 

11 00 și 4401 12 00 

 

Autor: dep. Burduja Sebastian-Ioan, 

grup PNL 

Amendamentul propus este necesar avand 

in vedere urmatoarele aspecte: 

1. Lit. d) nu mai poate fi folosita pentru 

introducerea unei noi pozitii intrucat au 

intervenit alte completari ale Codului 

fiscal, astfel incat ultima litera utilizata la 

alin. (3) este lit. l). 

2. Pentru evitarea abuzurilor si 

dificultatilor in aplicarea cotei reduse este 

obligatorie o precizare cat mai clara a 

continutului notiunii de „lemn de foc”. In 

conditiile in care codul silvic nu ofera o 

definire propriu-zisa a notiunii, am utilizat 

trimiterea la codurile NC corespunzătoare 

lemnului de foc din Regulamentul (CEE) 

nr. 2658/87 al Consiliului privind 

Nomenclatura tarifară și statistică și 

Tariful Vamal Comun, cu modificările și 

completările ulterioare, codurile NC fiind 

deja utilizate pentru stabilirea sferei de 

aplicare a cotelor reduse de TVA și pentru 

alte bunuri. 



 

 

Nr. 

crt. 
Text Cod fiscal în vigoare Text propunere legislativă 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

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 decembrie 2021. 
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