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A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative pentru completarea  

Legii 227/2015 - privind Codul Fiscal 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu 

propunerea legislativă pentru completarea Legii 227/2015 - privind Codul Fiscal, 

transmisă cu adresa nr. Pl-x 582 din 11 octombrie 2022. 

Această ințiativă legislativă a fost respinsă de către Senat, în ședinta din                   

5 octombrie 2022, în calitate de primă Cameră sesizată. 

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

art. 92, alin. (9), pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

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

propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din 25 octombrie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.291 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu 

un nou nou alineat, alin. (9), în sensul aplicării unei cote de TVA de 1% pentru toate 

tipurile de carburanţi auto comercializaţi în România care au preţul final la pompă sub 

valoarea de 6,5 lei/litru. 

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 

de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, 

transmis cu adresa nr. 834 din 15 iulie 2022, avizul nefavorabil al Consiliului 

Economic si Social, transmis cu nr. 3966 din 28 iunie 2022, precum și punctul de 

vedere al Guvernului, care nu susține adoptarea acesei propuneri legislative. 
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 În cadrul dezbaterilor a reieșit faptul că odată cu aderarea la Uniunea Europeană, 

România are obligația de a respecta acquis-ul comunitar în domeniul TVA a cărei 

componentă principală este reprezentată de Directiva 2006/112/CE a Consiliului din    

28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (Directiva 

TVA). În prezent, în România, cota standard de TVA este de 19%, care se aplică asupra 

bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care 

nu sunt supuse cotelor reduse. De asemenea, pe lângă cota standard de TVA de 19%, 

România aplică și două cote reduse de TVA de 9%, respectiv 5%, pentru categoriile de 

bunuri și servicii prevăzute la alin (2) si alin.(3) ale art. 291 din Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Livrarea de 

combustibil nu se regăsește în Anexa III a Directivei 2006/112/CE, în care este cuprinsă 

lista livrărilor de bunuri și prestării de servicii cărora le pot fi aplicate cotele reduse. 

Prin urmare, aplicarea unei cote reduse de TVA pentru alte livrări de bunuri/prestări de 

servicii decât cele prevăzute în Anexa III a Directivei 2006/112/CE, contravine acquis-

ului comunitar în domeniul TVA.   

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi               

(2 voturi împotrivă și 3 abțineri), avizarea nefavorabilă a propunerii legislative 

pentru completarea Legii 227/2015- privind Codul Fiscal. 

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

categoria legilor ordinare. 
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