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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

                 București, 07.02.2023 
                   Nr.4c-3/616/2022 

      
AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii 227/2015 - privind Codul Fiscal 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 
sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci care este sesizată 
în fond cu Propunerea legislativă pentru completarea Legii 227/2015-privind Codul Fiscal, 
transmisă cu adresa nr. P.l.x. 582/2022 din 11 octombrie 2022, înregistrată la comisie sub nr.4c-
3/616/2022 din 12 octombrie 2022. 

           Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.3966/28.06.2022 avizează nefavorabil 
prezentul proiect de act normativ.  
              Consiliul Legislativ, cu avizul cu avizul nr.834/15.07.2022, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

            Guvernul, nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 
                        Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
ședința din 05 octombrie 2022. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.291 din 
Legea nr.227/2015 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. 
                       Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 07 februarie 
2023. 

           În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea Legii 
227/2015 - privind Codul Fiscal cu un amendament respins prevăzut în anexa care face parte 
integranta din prezentul aviz. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 

 
Consilier parlamentar, Narcis Rebedea 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=2
mihaela.mihai
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Anexa 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendamente respinse/autor Motivarea 
susținerii/motivarea 

respingerii 

Cameră decizionlă 

1.  După alineatul (8) se introduce un nou 
alineat, alin.(9), care va avea următorul 
cuprins: 
" (9) Prin derogare de la prevederile 
alineatului (1), pentru toate tipurile de 
carburanţi auto comercializaţi în România, 
în situaţia în care preţul final la pompă se 
menţine sub valoarea de 6,5 lei pe litru, se 
va aplica o cotă de TVA redusă, în valoare 
de 1%". 

După alineatul (8) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(9), care va avea 
următorul cuprins: 
"(9) Prin derogare de la 
prevederile alineatului (1), 
pentru toate tipurile de 
carburanţi auto comercializaţi 
în România se va aplica o cotă 
de TVA redusă în valoare de 
5%". 
Autor: Prună Cristina-
Mădălina - USR 

Motivarea susținerii:  
La nivelul Uniunii 
Europene limita minima 
a TVA-ului este de 5%". 
Motivarea respingerii: 
Amendament respins 
prin vot. 

Camera Deputaților 

 


