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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucureşti,      11.09.2020  

Nr. 4c-2/911 

 
 

PROCES VERBAL 

 

al ședinței online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

din 9 septembrie 2020 

 

 

Ședința online a comisiei, a avut următoarea ordine de zi: 

 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.291 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Plx482/2020) – Raport  

2. Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor 

persoane fizice şi juridice (PLx130/2020) – Raport 

3. Lege pentru suspendarea rambursării creditelor 

(PLx132/2020) – Raport 
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

227/2015 privind Codul fiscal (PLx218/2020) – Raport 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi 

pentru modificarea unor acte normative (PLx464/2020) – Aviz 

 

La ședința online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, realizată prin 

aplicația Cisco Webex, și-au înregistrat prezența, prin aplicația WhatsApp, 27 de 

deputați. S-a stabilit ca atât prezența, cât și votul să se facă în scris, prin aplicația 

WhatsApp, pentru o mai mare acuratețe. 

 Astfel, s-a supus votului online ordinea de zi și aceasta a fost adoptată cu 

majoritate de voturi, trecându-se la dezbateri: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.291 din Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal (Plx482/2020) – Raport  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Codului 

fiscal în sensul modificării plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% 

asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de 

maximum 120 m2, precum și modificarea nivelului accizelor și a modului lor de 

calcul pentru produsele din tutun încălzit și lichidele cu conținut de nicotină. 
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La dezbaterea acestei propuneri legislative a participat, în calitatea de 

invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna Daniela Tănase - director 

adjunct.  

Domnul președinte Sorin Lazăr a precizat că prin prezenta propunere 

legislativă se dorește aplicarea cotei reduse de TVA de 5% asupra bazei de 

impozitare pentru livrarea de locuințe cu o suprafață utilă de 120 m2, exclusiv anexele 

gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, să nu 

depășească suma de 140.000 EUR. 

Propunerea legislativă se corelează cu programul „Noua casă”, program 

aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2020 pentru modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea 

implementării programului „O familie, o casă”. 

O altă modificare a codului fiscal propusă de grupul parlamentar PSD se 

referă la actualizarea accizelor şi a modului lor de calcul pentru produsele de tutun 

încălzit şi lichidele cu conținut de nicotină. 

Domnul președinte Sorin Lazăr a dat cuvântul domnului deputat Andrei 

Pop pentru a clarifica aspectele legate de acciză. 

Domnul deputat Pop a precizat că se propune introducerea unui calendar 

pentru calculul accizei pentru produsele din tutun încălzit şi pentru lichidele cu 

nicotină, care să creeze un nivel predictibil şi sustenabil al taxării acestor categorii. 

Astfel, se propune ca pentru calcularea accizei la produsele din tutun încălzit şi a 

lichidului care conține nicotina să se aplice un coeficient accizei totale la țigarete. 

Creșterea de acciza la toate produsele care conțin nicotina va fi proporțională şi nu va 

mai exista un tratament diferențiat al acestora. Schimbarea metodei de calcul ar 

genera venituri suplimentare la bugetul de stat. 

Doamna Daniela Tănase a precizat că, Guvernul nu este de acord cu 

mărirea plafonului pentru aplicarea cotei reduse de 5%. 

În urma dezbaterii propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 

un raport de adoptare a propunerii legislative  pentru modificarea art.291 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu amendamente admise. 

2. Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane 

fizice şi juridice (PLx130/2020) – Raport  

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci au hotărât, cu majoritate 

de voturi, să transmită Comisiei juridice, de disciplină şi imunități un raport 

preliminar de respingere a Legii pentru acordarea unor facilități fiscale 

contribuabililor persoane fizice şi juridice, ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale nr. 154 din 6 mai 2020, care a declarat Legea neconstituțională 

în ansamblul său. 

3. Lege pentru suspendarea rambursării creditelor (PLx132/2020) – 

Raport  
Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci au hotărât, cu majoritate 

de voturi, să transmită Comisiei juridice, de disciplină şi imunități un raport 

preliminar de respingere a Legii pentru suspendarea rambursării creditelor, ca 
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urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 155 din 6 mai 2020, care a declarat 

Legea neconstituțională în ansamblul său. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 

privind Codul fiscal (PLx218/2020) – Raport  

Proiectul de lege supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare scutirea 

profitului investit în susținerea învățământului profesional dual prin asigurarea 

pregătirii practice şi formării de calitate a elevilor. 

Domnul președinte Sorin Lazăr a precizat că la acest proiect de lege sunt 

inițiatori parlamentari din toate formațiunile politice. 

 În urma dezbaterilor, domnul președinte a propus amânarea proiectului de 

lege pentru o analiză temeinică. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

(PLx464/2020) – Aviz  

Amânat  

  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

 

 

 
 

Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Vasilica Popa 


