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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti,        04.09.2019  
Nr. 4c-2/ 617 
 
PLx. 243/2017 

 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimis cu adresa 
nr. PLx.243/2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti,        04.09.2019  
Nr. 4c-2/ 617 
 
PLx.243 /2017 

 
 
 

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

privind Codul fiscal 
 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din 20 iunie 2017. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de 
șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii și 
avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea și completarea art. 291 din Codul fiscal, în sensul aplicării cotei reduse 
de TVA de 5 % pentru livrarea de îngrăşăminte, fertilizatori naturali şi pesticide 
utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau 
plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în producția 
agricolă. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
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au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 3 septembrie 
2019. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de  22 deputați, 
din totalul de 24 de membri. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate deputații 
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate  de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere și adoptare raportul de adoptare a proiectul de Lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu 
amendamentele admise prezentate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
 Filip Clem 
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ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
1.  Titlul legii: 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea art. 
291 din Legea  nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal 

 

2.  Art.I.- 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: 

Art. I. – Articolul 291 din 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: 

 

3. 1. La articolul 291 alineatul (2), litera h) 
se abrogă. 

1.  Nemodificat   

4. 2. La articolul 291 alineatul (3), după 
litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu 
următorul cuprins: 

2. La articolul 291 alineatul (3), după 
litera k) se introduce o nouă literă, lit. l), 
cu următorul  cuprins: 

 

 „d)  livrarea de îngrăşăminte, fertilizatori 
naturali şi pesticide utilizate în agricultură, 
seminţe şi alte produse agricole destinate 
însămânţării sau plantării, precum şi prestările 
de servicii de tipul celor specifice utilizate în 

„l)  livrarea de îngrăşăminte, fertilizatori 
naturali şi pesticide utilizate în agricultură, 
seminţe şi alte produse agricole destinate 
însămânţării sau plantării, precum şi 
prestările de servicii de tipul celor specifice 

În Directiva nr. 2006/112/CE, 
la articolul 295 alin. (1) se 
face referire la sintagma 
“producție agicolă”. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun 
al ministrului finanţelor publice şi al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.” 

utilizate în producția agricolă, prevăzute 
prin ordin comun al ministrului finanţelor 
publice şi al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale.” 

5. 3. La articolul 310, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

Se elimină Prevederile prezentului articol 
se regăsesc deja în Codul 
fiscal 

 „Art.310.- (1) Persoana impozabilă stabilită în 
România conform art.266 alin.(2) lit.a), a cărei 
cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, 
este inferioară plafonului de 88.500 euro, al 
cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de 
schimb comunicat de Banca Naţională a 
României la data aderării şi se rotunjeşte la 
următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate 
aplica scutirea de taxă, denumită în continuare 
regim special de scutire, pentru operaţiunile 
prevăzute la art.268 alin.(1), cu excepţia 
livrărilor intracomunitare de mijloace de 
transport noi, scutite conform art.294 alin.(2) 
lit.b).” 

  

6. Art.II.- (1) În anul 2017 sunt aplicabile 
următoarele reguli referitoare la regimul 
special de scutire pentru întreprinderile mici 
prevăzut la art.310 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

Se elimină  
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
 a) persoanele impozabile înfiinţate anterior 

anului 2017 au obligația solicitării înregistrării 
în scopuri de TVA conform art.316 din Legea 
nr.227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, dacă depăşesc plafonul de 220.000 
lei în perioada cuprinsă între 1 ianuarie  2017 
și data de 1 a lunii următoare celei în care intră 
în vigoare prezenta lege, denumită în 
continuare perioada de referință . În cazul în 
care nu au depășit acest plafon în perioada de 
referință, persoanele impozabile  trebuie să 
solicite înregistrarea în scopuri de TVA 
conform art. 316 din Legea nr.227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, dacă 
depăşesc plafonul de 300.000 lei până la data 
de 31 decembrie 2017. La determinarea 
plafonului de 300.000 lei se ia în calcul şi cifra 
de afaceri realizată în perioada de referin ță; 

  

 b) persoanele  impozabile înființate în perioada 
de referință au obligația solicitării înregistrării 
în scopuri de TVA conform art.316 din Legea 
nr.227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, dacă depășesc în perioada 
respectivă plafonul de 220.000 lei. În cazul în 
care nu au depășit acest plafon în perioada de 
referință, persoanele impozabile trebuie să 
solicite înregistrarea în scopuri de TVA 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
conform art.316 din Legea nr.227/2015, cu 
modificările şi completările  ulterioare,  dacă  
depăşesc  plafonul  de 300.000 lei până la data 
de 31 decembrie 2017; 

 c) persoanele  impozabile înfiinţate începând 
cu data de 1 a lunii următoare intrării în 
vigoare a prezentei legi au obligația solicitării 
înregistrării în scopuri de TVA conform 
art.316 din Legea nr.227/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, dacă depăşesc 
plafonul de 300.000 lei, de la înfiin țare  până la 
data de 31 decembrie 2017; 

  

 d)  prin excepție de la prevederile lit.a) şi b), 
persoanele impozabile pentru care obligația 
solicitării înregistrării în scopuri de TVA 
conform art.310 alin.(6) din Legea 
nr.227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, ar interveni începând cu data de 1 a 
lunii următoare intrării în vigoare a prezentei 
legi, nu trebuie să solicite înregistrarea în 
scopuri de TVA decât în situaţia în care 
depăşesc plafonul de 300.000 lei până la data 
de 31 decembrie 2017; 

  

 e) persoanele impozabile care s-au înregistrat 
în scopuri de TVA în perioada de referință, ca 
urmare a depășirii plafonului de scutire, pot 
solicita începând cu data de 1 a lunii următoare 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
celei în care intră în vigoare prezenta lege, 
scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate 
în scopuri de TVA conform art.316 din Legea 
nr.227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea aplicării regimului 
special de scutire, cu condiția ca la data 
solicitării să nu fi depășit plafonul de 300.000 
lei; 

 f) persoanele impozabile înregistrate în scopuri 
de TVA anterior anului 2017 pot solicita 
scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate 
în scopuri de TVA conform art.316 din Legea 
nr.227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, după data de 1 a lunii următoare 
celei în care intră în vigoare prezenta lege, 
inclusiv, dacă nu au depășit plafonul de scutire 
de 220.000 lei din anul precedent, respectiv 
anul 2016, şi dacă până la data solicitării 
scoaterii din evidenţă nu au depășit plafonul de 
300.000 lei. 

  

 (2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. e) şi 
f), solicitarea de scoatere din evidenţa 
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri 
de TVA se poate depune la organele fiscale 
competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni 
următoare perioadei fiscale aplicate de 
persoana impozabilă în conformitate cu 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
prevederile art.322 din Legea nr.227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Anularea va fi valabilă de la data comunicării 
deciziei privind anularea înregistrării în 
scopuri de TVA. Organele fiscale competente 
au obligaţia de a soluţiona solicitările de 
scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa 
persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, cel 
târziu până la finele lunii în care a fost depusă 
solicitarea. Până la comunicarea deciziei de 
anulare a înregistrării în scopuri de TVA, 
persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi 
obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri 
de TVA conform art. 316 din Legea 
nr.227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare. Persoana impozabilă care a solicitat 
scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună 
ultimul decont de taxă prevăzut la art.323 din 
Legea nr.227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, indiferent de perioada 
fiscală aplicată conform art.322 din Legea 
nr.227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, până la data de 25 a lunii următoare 
celei în care a fost comunicată decizia de 
anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În 
ultimul decont de taxă depus, persoanele 
impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea 



10 

 

Nr. 
crt. Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
rezultată ca urmare a efectuării tuturor 
ajustărilor de taxă, conform titlului VII din 
Legea nr.227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

7. Art. III. - Prevederile art. I pct.3 se aplică 
începând cu data de 1 a lunii următoare 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

Art. II. - Prevederile prezentei legi se aplică 
începând cu data de 1 ianuarie 2020. 
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