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                                                                 AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea  

art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, transmis cu adresa nr. PL-x 597 din                             
28 octombrie 2019, înregistrată sub nr. 4c-1/221 din 29 octombrie 2019.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă                    
în şedinţa din 21 octombrie 2019, în conformitate cu prevederile                                                  
articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată,                                   
şi ale art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                           
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din                 
3 decembrie 2019. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri,                      
transmis cu adresa nr. 666 din 1 august 2019 și avizul favorabil al Consiliului Economic 
și Social, transmis cu adresa nr. 3730 din 16 iulie 2019. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă                  
şi privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât  adoptarea 
propunerii de reducere a nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16%, ar genera un 
impact negativ asupra veniturilor din TVA estimat la minus 8,1 mld lei pentru anul 2020 
(11 luni de încasare). 

Totodată, adoptarea măsurii propuse privind extinderea aplicării cotei reduse de 
TVA de 5%, față de cota redusă de 9%, pentru ,,livrarea de alimente destinate consumului 
uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente 
utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui 
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alimentele”, ar produce un impact bugetar negativ estimat la minus 3,7 mld lei pentru                          
anul 2020 (11 luni de încasare). 

Faţă de considerentele menționate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abțineri) ,                                      
avizarea nefavorabilă a iniţiativei legislative. 

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

 
PREŞEDINTE 

 
Gheorghe ŞIMON 
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             Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 
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