
R()MÂNIA

AVIZ
referitor la proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi

eompletarea Normeior metođologice đe aplicare a Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprolate prin

Hotărârea Guvernultii nr.1/2016

Matizând proiectul de Hotărâre pentru modificarea i

conipletarca Nornielor metodologice de apJicare a Legii

nr.227/2015 1)rivind Codul fiscal, aprobate 1)ľÍfl Hotărârea
Guvernului nr.1ĺ2016, transmis de Secretariatul General al Guvernului

cu adresa ar.292 din 26.08.2021 i înregistrat la Consi1iu Legisłativ cu
nr.D749!26.08.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

îi temeiul art.2 aiin.(1) lita) din Legea nr.73!1993, republieată şi al art.46(2)

din Regularnentul de organizare şi ttincţionare a Consiliului Łegislativ,
Avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu urrnătoarele

observaţii i propuneri:
1. Proiectul de hotărâre vizează rnodifîcarea i cornpletarea

Norrnelor rnetodologice de aplicare a Łegii nr.227!2015 privind

Codul fiscal, apľobate prin Hotărârea Guvernului nr.1ĺ2016.
2. Analizat din perspectiva dreptului european, aa cum se

subliniază în Nota de fundamentare, intervenţiile legislative
precünizate au în vedere corelarea dispoziţiilor Titlului VII „Taxa pe

valoarea adăugată" din cadrul Norrnelor rnetodologice de aplicare a

Łegii nr.227ĺ2015 privind Codul fiscal, cu prevederile Codului fîscal

astfel curn a fost rnodificat i cornpletat prin OUG nr.59ĺ2021, prin
care se transpun în dreptul intern norrnele Directivei (UE) 2019/1995
a Consiliului đin 21 noiernbrie 2019 de rnodiťicare a Directivei
2006!I 12!CE în ceea ce privete dispoziţiile referitoare Ia vânzările de
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bunuri la distanţă i anurnite lvrări interne de bunuri, respectiv art.2 i
3 din Directiva (UE) 2017ĺ2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de
modificare a Directivei 2006ĺ1 12!CE i a Directivei 2009ĺ132!CE în
ceea ce privete anumite obligaţii privind taxa pe valoarea adăugată
pentru prestările de servicii i vânzările de bunuri Ia distanţă.

3. Menţionăm ťaptul că, prin avizul pe care îl ernite, Consiliul
Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor
legislative preconizate.

4. Din considerente de redactare, precum i sub aspectul respectării
norrnelor de tebnică legislati\Jă pentru elaborarea actelor norrnative,
prevăzute de Legea nr.24!2000. republicată, cu modificările i
cornpletările ulterioare, forrnulăm următoarele observaţii i propuneri:

a) Ia titlu, deoarece prin proiect se aduc intervenţii legislative
nurnai asupra Titlului VH din Norniele metodologice de aplicare a
Legii nr.227ĺ20 1 5 privind Codul ťiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.1ĺ2Ol6, cu rnodificările şi conipletările ulterioare, este
necesară reforrnularea astfel:

.‚Hotărâre pentru niodifkarea i cornpletarea Titlului Vłł ďin
Normele rnetodologice de apłicare a Legii nr.227!2015 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1!2016".

b) la articolul tinic din proiect:
- la pct.ĺ întrucât actelor europene se află la prima nienţionare în

text aeste, necesară redarea titlułui integral al acestora.
In acest sens, regulamentul invocat trebuie redat astfel:

‚.Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.282!201 1 aI Consiliului
dn 15 martie 2011 de stabilire a rnăsurilor de punere în aplicare a
Directi\?ei 20061 l 1 2!CE privind sisternul comun al taxei 1e valoarea
adăugată (ref'orrnare)",

-Ia pct.3 i 5 din proicct, pentru o inforrnare norrnativă corectă
i pentru evitarea echivocului, este necesar ca expresia „stat rnembru"
utilizată în cadrul proiectuiui norrnativ, să fîe redată sub fonna „stat
rnenibru al Uniunii Europeiie".

-la pet.13, pentru o exprirnare uzuală, recornandăm reformularea
părţii dispozitive astfel:

„13. La capitolul xIII, după secţiunea a 5-a se introďucc o
nouă secţiune, secţiunea a 51-a, alcătuită din punctul 102', cu
urrnătorul cuprins:".
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Prin urrnare, rnarcarea noii secţiuni se va face sub forma
„Secţiunea a 5Ĺa".

c) în considerarea prevederilor art.70 alin.(1) din Łegea
nr.24ĺ2000, repub!icată, cu modificăriie i cornpletările ulterioare i
ţinând cont că asupra Nornielor metodologice de apticare a Legii
nr.227!20 1 5 priviiid Codul ťiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.1!2016, cu niodificările şi cornpletăriłe ulterioare, au fost aduse
numeroase interveiiţii legislative, recomandărn ca prezentul proiect să
prevadă republicarea în cadrul unui articol distinçt, art.H, în
urrnătoarea forniulare:

„Art.II. - Norniele rnetodologice de aplicare a Łegii
m.227!20 1 5 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Gu\Jeľnului
nr.1ĺ2016, publicată în Monitorul Oficial al Roniâniei, Partea I, nr.22
din 13 ianuarie 2016, cu niodificările i cornpletările ulterioare,
precuni i cu cele aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în
Monitorul Oťicial al Roniâniei, Paľtea I, dându-se textelor o nouă
nunierotaľc".

In aceste condiţii, articolul unic devine art.I.
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