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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC

București, 14.05.2020
AVIZ

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, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a fost
sesizată spre dezbatere și avizare cu proiectul de Lege pentru modificarea
şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
trimis cu adresa nr. PL-x.182/2020.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
Lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din
Constituția României republicata.

Conform dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată
şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,
Camera Deputaților este Cameră decizională.

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a dezbătut proiectul de
Lege în ședința online din data de 12 mai 2020.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu
amendamentul admis redat în Anexa 1 care face parte integrantă din
prezentul aviz.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

ION CUPĂ PETRU FARAGO

Consilier parlamentar,

Andreea Negulescu



3

Anexa nr.1

A M E N D A M E N T A D M I S

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind
Codul Fiscal

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

1. LEGE

pentru modificarea și completarea
art.291 din Legea nr.227/2015

privind Codul Fiscal

Nemodificat

2. Articol unic.- Articolul 291 din legea nr.
227 din 08 septembrie 2015 privind
Codul Fiscal, publicata in Monitorul oficial
al României, Partea I, nr.668 din 10
septembrie 2015, cu modificările și
completările ulterioare, se modifica și se
completează și va avea următorul
cuprins:

La articolul 291, aliniatul (3) din legea nr.
227 din 08 septembrie 2015 privind Codul
Fiscal, publicata in Monitorul oficial al
României, Partea I, nr.668 din 10 septembrie
2015, cu modificările și completările
ulterioare, după litera k) se introduce o
noua litera i), cu următorul cuprins:

3. 1. La aliniatul (3), după litera k) se
introduce o noua litera i), cu
următorul cuprins:

’’Începând cu data de 1 ianuarie 2020,
livrările de lemn de foc pentru necesarul
de lemn către persoanele fizice, pentru
consumul propriu al unităților de interes

i) Începând cu data de 1 iulie 2020, livrările
de lemn de foc pentru necesarul de lemn către
persoanele fizice, pentru consumul propriu al
unităților de interes local finanțate, integral
sau parțial, de la bugetul de stat sau bugetul
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local finanțate, integral sau parțial, de la
bugetul de stat sau bugetul local, care nu
desfășoară activitate economica in sensul
reglementarilor comunitare in domeniul
ajutorului de stat și consumul propriu al
administratorilor fondului forestier
proprietate publica a statului, conform
prevederilor art.59 alineatul (52) și
aliniatul (53) din Legea nr.46/2008 -
Codul silvic, republicata, indiferent de
forma de proprietate de unde provine.
Prin normele metodologice se stabilesc
codurile NC corespunzătoare acestor
bunuri.”

local, care nu desfășoară activitate economica
in sensul reglementarilor comunitare in
domeniul ajutorului de stat și consumul
propriu al administratorilor fondului forestier
proprietate publica a statului, conform
prevederilor art.59 alineatul (52) și aliniatul
(53) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic,
republicata, indiferent de forma de proprietate
de unde provine. Prin normele metodologice
se stabilesc codurile NC corespunzătoare
acestor bunuri.”

Autor: Comisia pentru mediu si echilibru
ecologic
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