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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii 

nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului,  

trimis spre dezbatere pe fond, cu adresa nr.PLx.540/2020, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

George-Gabriel VIŞAN
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Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 26.10.2020  

Nr. 4c-2/ 871 

 

PLx. 540/2020 

alexandra.nistor
New Stamp



2 

 

Parlamentul României 

 
     





 

 

 

 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal şi a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale şi 

aromatice, precum şi produsele stupului 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 

dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale 

şi aromatice, precum şi produsele stupului. 

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

Lege în ședința din data de 2 septembrie 2020. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

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

Cameră decizională. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de Lege și avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, precum și punctul de vedere al 

Guvernului. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

introducerea în categoria veniturilor neimpozabile, a veniturilor obţinute prin 

prelucrarea, procesarea și valorificarea produselor agricole vegetale în stare naturală. 

Se propune și completarea Legii nr.491/2003, în sensul introducerii noţiunii de 

„prelucrător”. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat 

mai sus, în şedinţa online din data de 26 octombrie 2020. 

La lucrările online ale Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 25 

deputați, din totalul de 27 de membri. 
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       În urma dezbaterii proiectului de lege 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 proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii 

nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului, 

cu amendamentele admise prezentate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

George-Gabriel VIŞAN 

SECRETAR, 

 

Andrei POP 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 



Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterii online, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente: 
 

 

Nr. 

crt. 
Text Legea nr.491/2003 și Legea 

nr.227/2015 în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1.   LEGE 

pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal şi a Legii nr.491/2003 privind 

plantele medicinale şi aromatice, 

precum 

şi produsele stupului 

LEGE 

pentru completarea art. 1 alin. (2) al 

Legii nr.491/2003 privind plantele 

medicinale şi aromatice, precum 

şi produsele stupului și pentru 

modificarea și completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

Tehnică legislativă 

2.   I. Articol unic.- Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.688 din data de 10 septembrie 

2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

Art.I. - La alineatul (2) al articolului 1 

din Legea nr.491/2003 privind plantele 

medicinale şi aromatice, precum şi 

produsele stupului, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.52 din 20 ianuarie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare 

,după litera e) se introduce o nouă 

literă, litera e1) cu următorul cuprins: 

 

 „e1) prelucrătorul este persoana fizică 

sau juridică ce prelucrează plantele 

medicinale şi aromatice pentru 

comercializare şi în materii prime 

pentru procesare.” 

 

Autor: Erdei Dolóczki István – deputat 

UDMR 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

crt. 
Text Legea nr.491/2003 și Legea 

nr.227/2015 în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

3.    Art.II. - 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 şi se completează după 

cum urmează: 

Tehnică legislativă 

4.  Art. 103, alin (1) 

 

 

 

 a) cultivarea produselor agricole 

vegetale; 

1. Litera a) a alineatului (1) din 

articolul 103 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 

,,a) cultivarea produselor agricole 

vegetale, precum şi condiţionarea, 

prelucrarea şi procesarea lor în stare 

naturală, cu condiţia folosirii 

materialelor vegetale provenite 

exclusiv din gospodăria proprie;” 

1. La articolul 103 alineatul (1), 

litera a) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 

,,a) cultivarea produselor agricole 

vegetale, precum  și prelucrarea, 

procesarea și valorificarea lor în stare 

naturală;” 

 

Autor: Erdei Dolóczki István – deputat 

UDMR 

 

 

 

Pentru claritatea și corelarea 

textului legislativ cu 

argumentele invocate de 

Consiliul Legislativ și  de 

Guvern. 

În vederea asigurării pieței cu 

produse autohtone și pentru a 

evita situațiile discriminatorii 

în rândul producătorilor 

agricoli care utilizează 

atestatele de 

producător/carnetele de 

comercializare a produselor 

agricole,  în sensul accesului 

echitabil în piețe al acestora, 

Introducerea în lista 

veniturilor activităților 

agricole obținute individual 

sau într-o formă de asociere, 

fără personalitate juridică, 
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Nr. 

crt. 
Text Legea nr.491/2003 și Legea 

nr.227/2015 în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 
alături de veniturile provenite 

din creșterea și exploatarea 

animalelor și din valorificarea 

produselor de origine animală. 

 

5.   2. La alineatul (1) al articolului 

105 se introduce o nouă literă, litera 

c) cu următorul cuprins: 

 

,,b) produse agricole vegetale, inclusiv 

cele condiţionate, prelucrate sau 

procesate cu condiţia folosirii 

articolelor vegetale provenite din 

suprafaţa admisă şi din gospodărie 

proprie.” 

Se elimină. 
 

Autor: Erdei Dolóczki István – deputat 

UDMR 

Respectarea normelor de 

tehnică legislativă. 

Nu este necesară 

introducerea punctului c), 

pentru că se regăsește 

deja la art. 105 (2). 

6.   II. Articol unic.- Legea 

nr.491/2003 privind plantele 

medicinale şi aromatice, precum şi 

produsele stupului, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.52 din data de 20 ianuarie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

Se elimină. 
 

 

Tehnică legislativă 

7.   1. La alineatul (2) al articolului 1 se 

introduce o nouă literă, litera e1) cu 

următorul cuprins: 

 

Se elimină. 
 

 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

crt. 
Text Legea nr.491/2003 și Legea 

nr.227/2015 în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

„e1) prelucrătorul este persoana fizică 

sau juridică ce condiţionează plantele 

medicinale şi aromatice pentru 

comercializare şi în materii prime 

pentru procesare.” 



 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

