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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea art. 291 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, trimisă cu adresa nr. 
Plx.354/2016, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

   Leonardo BADEA 
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea  
art. 291 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind  

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 
291 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă  în ședința din 13 septembrie 2016. 

La dezbaterea propunerii legislative s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul negativ al Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare,avizul favorabil al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, în sensul 
introducerii produselor bio/organice în categoria produselor pentru care se aplică 
TVA de 5%. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă 
menţionată mai sus, în şedinţa din data de 08 martie 2017. 

 



La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 18 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat, în calitate de 
invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate  de voturi, respingerea propunerii 
legislative privind modificarea şi completarea art. 291 din Legea nr. 227 din 8 
septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare din 
următoarele considerente: 

- în România deja se aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru livrarea de 
produse alimentare. 

- aplicarea prevederilor iniţiativei legislative generează influenţe financiare 
asupra bugetului general consolidat, este necesar să fie avute în vedere prevederile 
Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, 
conform cărora în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de 
acte normative/măsuri/politici a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau 
majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, iniţiatorii au obligaţia să întocmească şi 
fişa financiară, în care să fie prezentat, atât impactul determinat de aplicarea acestor 
măsuri asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare, cât şi măsurile propuse în vederea 
compensării majorării cheltuielilor bugetare, astfel încât să nu fie afectat deficitul 
bugetar. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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Leonardo BADEA 
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