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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

 București, 09.09.2020  

Nr. 4c-2/ 814 

 

PLx.482/2020 

 

 

 

 

 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, trimisă cu adresa 

nr. PLx.482/2020 din data de 17 august 2020, Camera Deputaților fiind Cameră 

decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 

 

 

alexandra.nistor
New Stamp
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti, 09.09.2020 

Nr. 4c-2/ 814 

 

PLx.482/2020 

 

RAPORT 
asupra 

propunerii legislative pentru modificarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 

dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea art.291 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 11 august 2020. 

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

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

Cameră decizională. 

La dezbaterea online a propunerii legislative s-au avut în vedere avizele 

favorabile ale Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ, precum și 

punctul de vedere al Guvernului. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Codului 

fiscal în sensul modificării plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% 

asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de 

maximum 120 m2, precum și modificarea nivelului accizelor și a modului lor de 

calcul pentru produsele din tutun încălzit și lichidele cu conținut de nicotină. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă 

menționată mai sus, în ședința online, din data de 9 septembrie 2020.     

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 27 deputați, 

din totalul de 27 de membri. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat în calitate de invitat, 

doamna Daniela Tănase, director general adjunct la Ministerul Finanţelor Publice. 

       În urma dezbaterii propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrările online, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor, un raport de adoptare a propunerii legislative pentru 



3 

 

modificarea art.291 din Legea nr.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, 

 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 

 

Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 
               Consilier parlamentar, 

               Alexandra Nistor 
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Anexă  

AMENDAMENTE ADMISE  

 

În urma examinării online, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

 

Nr. 

crt. 

Text Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal în vigoare Text inițiativă legislativă 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

1.   LEGE 

pentru modificarea art. 291 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

LEGE 

pentru modificarea art. 291 și art.442 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Tehnica 

legislativa 

2.   Articol unic. - Art. 291 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 688 din 10 

septembrie 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

Articol unic. – Art. 291 și art.442 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

688 din 10 septembrie 2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

Tehnica 

legislativa 

3.   

 

 

 

3.livrarea de locuinţe care au o 

suprafaţă utilă de maximum 120 m2, 

exclusiv anexele gospodăreşti, a căror 

valoare, inclusiv a terenului pe care 

sunt construite, nu depăşeşte suma de 

450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea 

adăugată, achiziţionate de persoane 

fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este 

cea definită prin Legea locuinţei nr. 

114/1996, republicată, cu modificările 

1. Art. 291, alin. (3), lit. c), pct. 3 se 

modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

 

3. livrarea de locuinţe care au o 

suprafaţă utilă de maximum 120 m2, 

exclusiv anexele gospodăreşti, a căror 

valoare, inclusiv a terenului pe care 

sunt construite, nu depăşeşte suma de 

750.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea 

adăugată, achiziţionate de persoane 

fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este 

cea definită prin Legea locuinţei nr. 

114/1996, republicată, cu modificările 

1. Articolul 291, alineatul (3), litera c), 

punctul 3 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă 

utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele 

gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a 

terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte 

suma de 140.000 EUR, echivalent lei, 

exclusiv taxa pe valoarea adăugată, 

achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa 

utilă a locuinţei este cea definită prin Legea 

locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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şi completările ulterioare. Anexele 

gospodăreşti sunt cele definite prin 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. Cota redusă se 

aplică numai în cazul locuinţelor care 

în momentul vânzării pot fi locuite ca 

atare. 

şi completările ulterioare. Anexele 

gospodăreşti sunt cele definite prin 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. Cota redusă se 

aplică numai în cazul locuinţelor care 

în momentul vânzării pot fi locuite ca 

atare. 

Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. Cota redusă se aplică numai în 

cazul locuinţelor care în momentul vânzării 

pot fi locuite ca atare. 

 

AUTORI:  

Grupul Parlamentar al PSD 

4.  ART. 442 - Nivelul și calculul accizelor 

 

 

 

(1) Nivelul accizelor pentru produsele 

prevăzute la art. 439 este cel prevăzut 

în anexa nr. 2, care face parte integrantă 

din prezentul titlu, și se aplică începând 

cu 1 ianuarie 2016. Pentru anii 

următori, nivelul accizelor aplicabil 

începând cu data de 1 ianuarie a 

fiecărui an este nivelul actualizat 

calculat conform alin. (2).  

 

(2) Nivelul accizelor prevăzut în anexa 

nr. 2 se actualizează anual cu creșterea 

prețurilor de consum din ultimele 12 

luni, calculată în luna septembrie a 

anului anterior celui de aplicare, față de 

perioada octombrie 2014 - septembrie 

2015, comunicată oficial de Institutul 

Național de Statistică până la data de 15 

octombrie. Nivelul accizelor actualizat 

se publică pe site-ul Ministerului 

 2. Articolul 442 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

 

(1) Nivelul accizelor pentru produsele 

prevăzute la art. 439 alin (2), lit a) se 

calculeaza prin inmultirea coeficientului care 

se regăsește la nr. crt. 1 din anexa nr.2 cu 

acciza totală la țigarete care se regăsește la 

nr. crt. 6 din anexa nr. 1, aferentă anului în 

curs. 

 

 

(2) Nivelul accizelor pentru produsele 

prevăzute la art. 439 alin (2) lit. b) se 

calculează prin înmulțirea coeficientului care 

se regăsește la nr. crt. 2 din anexa nr.2 cu 

acciza totală la țigarete care se regăsește la 

nr. crt. 6 din anexa nr. 1, aferentă anului in 

curs. 

 

 

 

 

La 1 ianuarie 

2016 a fost 

introdusă în 

Codul Fiscal 

acciza pentru 

produsele din 

tutun încălzit. 

Inițial, pentru 

acest tip de 

produse, a fost 

stabilit un nivel al 

accizei de 384 

lei/kg., 

reprezentând 

aproximativ 30% 

din valoarea 

accizei unui 

pachet de tigarete.  

 

Având în vedere: 

• Cresterea 

semnificativă a 

segmentului 

produselor din 
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Finanțelor Publice până cel mai târziu 

pe data de 20 octombrie a fiecărui an. 

 

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în 

cazul în care în ultimele 12 luni are loc 

scăderea prețurilor de consum, 

calculată în luna septembrie a anului 

anterior celui de aplicare, față de 

perioada octombrie 2014 - septembrie 

2015, comunicată oficial de Institutul 

Național de Statistică până la data de 15 

octombrie. 

 

(4) Pentru produsele prevăzute la art. 

439 accizele se datorează o singură dată 

și se calculează prin aplicarea sumelor 

fixe pe unitatea de măsură asupra 

cantităților produse și comercializate, 

importate sau achiziționate 

intracomunitar, după caz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(3) Nivelul accizelor se actualizează la 

data de 1 aprilie a fiecarui an și se publică pe 

site-ul Ministerului Finanțelor Publice până 

cel mai târziu pe data de 20 februarie a anului 

respectiv. 
 

AUTORI:  

Grupul Parlamentar al PSD 

 

tutun incalzit ar 

putea duce la o 

scădere a 

încasărilor din 

acciză.  

• In 

decembrie 2019 

acciza la țigarete 

este mai mare cu 

23% fata de 

nivelul din 

ianuarie 2016, pe 

când acciza la 

produse din tutun 

încălzit va fi 

crescut doar cu 

3,15%, mărind și 

mai mult 

diferența de 

taxare între două 

produse care se 

adresează 

aceluiași segment 

de consumatori 

• In 

momentul de fata, 

acciza unui 

pachet de produse 

din tutun incalzit 

reprezinta 

aproximativ 20% 

din valoarea 

accizei platita 

pentru un pachet 
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de tigarete 

• Nevoia de 

venituri 

suplimentare la 

bugetul de stat 

• Nevoia de 

a determina 

fumatorii sa 

aleaga produse 

care pot reduce 

riscurile associate 

fumatului, 

mentinand un 

nivel redus de 

taxare al acestora 

fata de tigarete 

(40%-80%) 

5.   

 

 

 

 

 3.Anexa 2 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Nr.

crt.   U.M. 
2021 2022 2023 2024 

1 

Coeficient 

produse 

din tutun 

incalzit  kg. 

                        

1.92  

                        

2.31  

                        

2.69  

                        

3.08  

2 

Coeficient 

lichid cu 

nicotina 

100 

ml. 

                        

0.21  

                        

0.25  

                        

0.29  

                        

0.33  

 

AUTORI:  

Grupul Parlamentar al PSD 

 

Propunem 

introducerea unui 

calendar de acciza 

pentru produsele 

din tutun incalzit 

care sa creeze un 

nivel predictibil si 

sustenabil al 

taxarii acestei 

categorii avand la 

baza urmatoarele 

principii: 

 

- Calcularea 

accizei la 

produsele din 

tutun incalzit si a 
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lichidului care 

contine nicotina 

prin aplicarea 

unui coeficient 

accizei totale la 

tigarete. Astfel, 

cresterile de 

acciza la toate 

produsele care 

contin nicotina 

vor fi 

proportionale si 

nu va mai exista 

un tratament 

diferentiat ar 

acestora 

- Stabilirea 

accizei la produse 

din tutun incalzit 

la nivelul de 40% 

din acciza la 

tigarete pentru 

anul 2020 si 

cresterea acestui 

procent cu 10pp 

pe an, pana la 

80% in anul 2024 

-

 Schimbare

a metodei de 

calcul ar genera 

venituri 

suplimentare la 

bugetul de stat de 
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aproximativ 1 

miliard de lei pe 

parcursul 

urmatorilor 5 ani, 

avand in vedere o 

proiectie de 

crestere a pietei 

de produse din 

tutun incalzit cu 

10% / an 

 

6.    4.Prevederile prezentei legi intră în 

vigoare începând cu data de 1 ianuarie 

2021. 
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	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

