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în masă 
 

 
   

 
                                                                                       București, 8 decembrie 2021 
                                                                                         Nr.4c-12/369/08.12.2021 
 

AV IZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit. a) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 

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

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  a fost sesizată, spre 

dezbatere și avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit. a) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, transmis cu adresa PL x 436 din 11 

octombrie 2021 și înregistrat la Comisie cu  nr. 4c-12/369/15 octombrie 2021. 

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

în ședința din 4 octombrie 2021.   

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 

91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

Potrivit dispozițiilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat,  Comisia a dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 8 decembrie 2021.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.291 alin.(3) lit. 

a) din Legea nr.227/2015, în sensul aplicării cotei reduse de TVA de 5% și pentru 

manualele școlare și cărțile în format audio, multimedia sau electronic. Potrivit 

expunerii de motive, soluția legislativă este justificată de necesitatea alinierii 
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legislației naționale de profil la prevederile Directivei (UE) 2018/1713 a Consiliului 

din 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește 

cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor. Astfel, 

din punct de vedere al dreptului european, inițiativa legislativă intră sub incidența 

reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene, subsumate Politicii în 

domeniul fiscal, segmentul legislativ – impozit indirect, sectorul – impozit pe cifra 

de afaceri/TVA. 

              În urma examinării și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au 

hotărât cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, avizarea  favorabilă a 

inițiativei legislative. 

 

 
      PREȘEDINTE, 

                           Iulian BULAI      


