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RAPORT PRELIMINAR  

 

asupra propunerii legislative pentru stimularea investiţiilor în eficienţă 

energetică şi modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci și Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, pentru 

dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă pentru stimularea investiţiilor în eficienţă 

energetică şi modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal. 

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

legislativa în şedinţa din data de 19 octombrie 2022.  

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

art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi și Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare reducerea cotei de 

TVA, aferentă livrărilor și instalării de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, 

sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficiență, de la cota standard de 19% la 

5%. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au 

examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din ziua de 6 

decembrie 2022. 
La ședința comisiei, deputații și-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență.  
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La dezbaterile acestei initiațive legislative au participat, în calitate de invitați, 

domnul Ardeleanu Iulian – director general în cadrul Ministerului Finanţelor și 

reprezentanți ai societății civile. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

au hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, să transmită Comisiei pentru industrii 

şi servicii, un raport preliminar de adoptare a propunerii legislative pentru 

stimularea investiţiilor în eficienţă energetică şi modificarea art.291 alin.(3) din Legea 

227/2015 Codul Fiscal, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1. 

Amendamentul respins se regăsește în Anexa nr.2. 

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

categoria legilor ordinare.  

 

 

PREŞEDINTE, 

 

SECRETAR, 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ Iulius Marian FIRCZAK 
     

 

Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Alexandra Pelea 



Anexa nr.1 

AMENDAMENTE ADMISE  

 

Nr. 

crt. 
Text Cod fiscal Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

1.   Titlul Legii 

LEGE 

pentru stimularea investițiilor în 

eficiență energetică și modificarea 

art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul 

Fiscal  

Titlul Legii 

„LEGE 
pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal” 
 

Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

Tehnică legislativă 

2.  Art. 291: Cotele 

(3) Cota redusă de 5% se aplică 

asupra bazei de impozitare 

pentru următoarele livrări de 

bunuri și prestări de servicii: 

Art. I. - La articolul 291 alineatul (3) din 

Legea 227/2015 privind Codul fiscal, 

publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu 

modificările și completările ulterioare, 

după litera c) se introduce o nouă literă, 

lit. d), cu următorul cuprins: 

 

„d) livrarea pompelor de căldură, 

panourilor fotovoltaice și a panourilor 

solare termice până la data de 30.06.2027.” 

Art. I. - La articolul 291 alineatul (3) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 

din 10 septembrie 2015, cu modificările și 

completările ulterioare, după litera o) se 

introduc două noi litere, lit. p) si q), cu 

următorul cuprins: 

 

 

p)livrarea si instalarea de panouri 

fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme 

de încălzire cu emisii scăzute de înaltă 

eficiență care se încadrează în valorile de 

referință pentru emisiile de PM stabilite în 

anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1189 al 

Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în 

aplicare a Directivei 2009/125/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului în 

ceea ce privește cerințele de proiectare 

ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil 

solid și în anexa V la Regulamentul (UE) 

2015/1185 al Comisiei din 24 aprilie 2015 
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Nr. 

crt. 
Text Cod fiscal Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

de punere în aplicare a Directivei 

2009/125/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului în ceea ce privește cerințele în 

materie de proiectare ecologică aplicabile 

aparatelor pentru încălzire locală cu 

combustibil solid și cărora li s-a atribuit o 

etichetă energetică a UE pentru a demonstra 

întrunirea criteriului menționat la art. 7 alin. 

(2) din Regulamentul (UE) 2017/1369 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 

4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru 

etichetarea energetică și de abrogare a 

Directivei 2010/30/UE, destinate locuintelor, 

inclusiv a kiturilor de instalare, a 

componentelor, respectiv a soluțiilor 

complete, după caz; 

 

q)livrarea si instalarea de panouri 

fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme 

de încălzire cu emisii scăzute de înaltă 

eficiență care se încadrează în valorile de 

referință pentru emisiile de PM stabilite în 

anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1189 al 

Comisiei și în anexa V la Regulamentul (UE) 

2015/1185 al Comisiei și cărora li s-a atribuit 

o etichetă energetică a UE pentru a 

demonstra întrunirea criteriului menționat la 

art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 

2017/1369 al Parlamentului European și al 

Consiliului,  inclusiv a kiturilor de instalare, 

a componentelor, respectiv a soluțiilor 
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Nr. 

crt. 
Text Cod fiscal Text propunere legislativă 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

complete, după caz,  destinate cladirilor 

administratiei publice centrale sau locale,  

cladirilor entitatilor aflate in 

coordonarea/subordonarea acestora, cu 

exceptia societatilor comerciale. 

 
Autori: dep Simonis Alfred – Robert, grup PSD, 
dep Huţucă Bogdan-Iulian, grup PNL, dep 
Prună Cristina-Mădălina, grup USR 

3.   Art. II. - Prin derogare de la prevederile art. 

4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la 

data de 1 octombrie 2022. 

Art. II. - Prin derogare de la prevederile art. 4 
alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la 

publicarea în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

Tehnică legislativă 

– pentru un plus de 

rigoare normativă 
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Anexa nr.2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. crt. Text Cod fiscal Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.admitere 

2.respingere 

1.  Art. 291: Cotele 

(3) Cota redusă de 5% se aplică 

asupra bazei de impozitare 

pentru următoarele livrări de 

bunuri și prestări de servicii: 

Art. I. - La articolul 291 alineatul (3) din 

Legea 227/2015 privind Codul fiscal, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 688 din 10 

septembrie 2015, cu modificările și 

completările ulterioare, după litera c) se 

introduce o nouă literă, lit. d), cu 

următorul cuprins: 

 

„d) livrarea pompelor de căldură, 

panourilor fotovoltaice și a panourilor 

solare termice până la data de 

30.06.2027.” 

Art. I. - La articolul 291 alineatul (3) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu 

modificările și completările ulterioare, după 

litera c) se introduce o nouă literă, lit. c1), cu 

următorul cuprins: 

 

 

„c1) livrarea pompelor de căldură, panourilor 
fotovoltaice și a panourilor solare termice până 
la data de 30 iunie 2027.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

1.Tehnică 

legislativă 

 

2.prin vot 

 

 

  


