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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,  trimis 

pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu adresa nr.PLx.436/2021, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ














 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

Bucureşti, 10.11.2021  
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Parlamentul României 

 
     





 

 

 

 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată 

pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în ședința din data de 4 octombrie 2021. 

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

art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea inițiativei legislative s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisiei pentru știință și 

tehnologie și Comisiei pentru învăţământ, precum și punctele de vedere ale 

Guvernului și Consiliului Concurenței. 

Prin prezenta inițiativă legislativă se propune extinderea sferei de aplicare a 

cotei reduse de TVA și asupra comercializării cărților în format electronic, în scopul 

susținerii lecturii, mai ales în rândul generațiilor tinere care folosesc intensiv 

dispozitivele electronice. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă 

menţionată mai sus, în şedinţa cu prezență fizică și online din ziua de 9 noiembrie 

2021.  

La ședința Comisiei deputații şi-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență.  

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

Bucureşti, 10.11.2021  
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La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de inițiator, 

domnul Dragoș-Cătălin Teniță – deputat în cadrul grupului parlamentar al Uniunii 

Salvaţi România și domnul Dan Buzdugă, din partea Ministerului Finanțelor. 

În urma dezbaterii inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, un 

raport de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentul admis prezentat în 

Anexă. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 

Nr. 

crt. 

 

Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

1.   

 

Titlul legii: 

LEGE 

pentru modificarea art.291 alin.(3) 

lit.a) din Legea nr.227/2015 privind  

Codul fiscal 

Nemodificat  

2.  CAPITOLUL VIII: Cotele de taxă 

Art. 291: Cotele 

.............................................................. 

(3)Cota redusă de 5% se aplică asupra 

bazei de impozitare pentru următoarele 

livrări de bunuri şi prestări de servicii: 

 

 

a)manuale şcolare, cărţi, ziare şi 

reviste, cu excepţia celor destinate 

exclusiv sau în principal publicităţii; 

Art.I.- La articolul 291 alineatul (3) 

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, litera a) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„a) manuale școlare și cărți în format 

tipărit, audio, multimedia sau 

electronic, ziare și reviste, cu excepția 

celor destinate exclusiv sau în 

principal publicității și altele decât 

cele care au, în totalitate sau în mod 

predominant, un conținut video sau 

un conținut muzical audio;” 

Art.I - La articolul 291 alineatul (3) 

din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.688 din 10 

septembrie 2015, cu modificările și 

completările ulterioare, litera a) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„a) livrarea de manuale şcolare, cărţi, 

ziare şi reviste, pe suport fizic și/sau 

pe cale electronică, cu excepţia celor 

care au, în totalitate sau în mod 

predominant, un conținut video sau 

un conținut muzical audio și a celor 

destinate exclusiv sau în principal 

publicităţii; 

 

3.   Art.II.- Prezenta lege intră în vigoare 

la data de 1 ianuarie 2022 
Art.II. - Prin derogare de la 

prevederile art. 4 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările și completările 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

crt. 

 

Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

ulterioare, prezenta lege intră în 

vigoare la data de 1 ianuarie 2022. 

4.   Art.III.- 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, 

precum şi cu modificările aduse prin 

prezenta lege, va fi republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, dându-se textelor o nouă 

numerotare. 

Se elimină.  

 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

