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                                                                          Bucureşti, 15.11.2022 

                                                                               Nr.4c-8/617  
 

AVIZ 
 

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 şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre 

dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă pentru stimularea investiţiilor în eficienţă energetică şi 

modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal, trimis cu adresa nr. PL-x 670/2022 din 24 

octombrie 2022 și înregistrat cu nr.4c-8/534/25 octombrie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.291 alin.(3) din Legea 

nr.227/2015, în sensul reducerii cotei de TVA, aferentă livrărilor de pompe de căldură, panouri 

fotovoltaice şi panouri solare termice, de la cota standard de 19%, la 5% asupra bazei de impozitare, în 

scopul reducerii consumului de energie electrică şi a dependenţei consumatorilor faţă de volatilitatea 

pieţei de profil 

Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri 

(nr.911/09.08.2022). 

Consiliul Economic și Social avizează favorabil propunerea legislativă (nr.4821/02.08.2022). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în sedinta din data 

de 19.10.2022. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a dezbătut propunerea legislativă în 

şedinţa din data de 15 noiembrie 2022. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative pentru stimularea investiţiilor în eficienţă energetică şi modificarea art.291 alin.(3) 

din Legea 227/2015 Codul Fiscal. 

 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul 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.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Expert  parlamentar,  
Andreea Larisa Vlasin 
 
 
 
 

                        PREŞEDINTE, 

                   George-Cătălin STÂNGĂ 

 


