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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, trimis cu adresa 

nr. PLx.182/2020, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.291  

din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal. 

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

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în ședința din 23 aprilie 2020. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social, Comisiei pentru mediu şi 

echilibru ecologic, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice, precum şi punctul de vedere al Guvernului. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, livrările de lemn de foc pentru 

necesarul de lemn către persoanele fizice, pentru consumul propriu al unităţilor de 

interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care 

nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul 

ajutorului de stat şi consumul propriu al administratorilor fondului forestier 

proprietate publică a statului, se aplică cota redusă de 5% asupra bazei de impozitare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menționat 

mai sus, în ședința cu prezenţă fizică şi online din data de 27 aprilie 2021. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au 

înregistrat prezența conform listei de prezență. 



În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații, 

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

raport de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, deoarece măsurile propuse nu 

respectă principiul neutralității fiscale în materie de TVA şi generează un impact 

negativ asupra veniturilor din TVA. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Vasilica Popa 

 


