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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 18 decembrie 2018 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data 
de 18 decembrie 2018 au fost prezenți 3 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă,  președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  
Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat: 

1. PLx.741/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

  
 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice doamna Mitran Iris-Sînziana - consilier superior. 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că în conformitate cu prevederile art.95 
și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare în procedură de urgență, 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și transpune prevederile a două 
directive ale Consiliului Uniunii Europene în domeniul TVA. Consiliul Legislativ și Consiliul 
Economic și Social au avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri.  
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului 
Ministerului Finanțelor Publice pentru a prezenta proiectul de lege. 
 Doamna Mitran Iris-Sînziana, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice                
a precizat că proiectul de lege transpune prevederile a două directive ale Consiliului Uniunii 
Europene în domeniul TVA, respectiv: 
- Directiva (UE) 2016/1065 a Consiliului din 27 iunie 2016 de modificare a Directivei 
2006/112/CE în ceea ce privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice; și 
- art.1 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a 
Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații 
privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la 
distanță. Este necesară transpunerea doar a art.1 din această directivă, întrucât doar aceste 
prevederi trebuie transpuse până la 1 ianuarie 2019, celelalte prevederi fiind necesar a fi 
transpuse până la 1 ianuarie 2021. În vederea transpunerii prevederilor Directivei (UE) 
2016/1065 a Consiliului UE din 27 iunie 2016 de modificare a Directivei 2006/112/CE în 



 2 

ceea ce privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice, sunt stabilite reguli specifice cu 
privire la tratamentul TVA aplicat cupoanelor valorice care vizează: 

- definirea cupoanele valorice și clasificarea acestora în cupoane valorice cu utilizare 
unică și cupoane valorice cu utilizări multiple; 

- stabilirea faptului generator al TVA și a regimului TVA aplicabil în cazul celor două 
categorii de cupoane valorice. Astfel, în cazul cupoanelor cu utilizare unică, se 
colectează TVA la momentul transferului cupoanelor, iar în cazul cupoanelor cu 
utilizări multiple, se colectează TVA la livrarea bunurilor sau la prestarea serviciilor 
la care se referă cuponul valoric. 

 În vederea transpunerii prevederilor art. 1 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului 
din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/EC și a Directivei 2009/132/CE în 
ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de 
servicii și vânzările de bunuri la distanță, se propun următoarele: 

- modificarea locului prestării pentru serviciile electronice, de telecomunicații, 
televiziune și radiodifuziune, efectuate către persoane neimpozabile din alte state 
membre UE, sub plafonul de 10.000 euro; 

- aplicarea regulilor de facturare din statul membru în care este stabilit prestatorul, 
pentru serviciile pentru care se aplică regimul special pentru serviciile electronice, de 
telecomunicații, televiziune și radiodifuziune; 

- instituirea posibilității persoanelor impozabile care nu sunt stabilite în Comunitate, 
dar care sunt înregistrate în scopuri de TVA în Comunitate pentru alte operațiuni, de a 
aplica regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de 
radiodifuziune sau de televiziune. 

 Pentru prestările de servicii electronice, de telecomunicații, televiziune și 
radiodifuziune, efectuate către persoane neimpozabile din alte state membre UE, sub plafonul 
de 10.000 euro, locul prestării va fi în statul în care este stabilit prestatorul, cu posibilitatea ca 
prestatorul să opteze de la început ca prestările sale să fie impozitate în statul membru în care 
este stabilit beneficiarul. Pentru prestările de servicii care depășesc acest plafon se vor aplica 
aceleași reguli ca și în prezent, respectiv se vor impozita în statul membru în care este stabilit 
beneficiarul. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că din totalul de 16 membri 
ai Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor sunt prezenți 3, iar cvorumul 
necesar desfășurării ședinței este, conform Regulamentului Camerei Deputaților, de 9 membri 
prezenți, prin urmare votul asupra proiectului de lege se amână. 
 
  
      Președinte, 

           Cătălin Drulă 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
	PROCES VERBAL

