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Parlamentul  României 
 
 
 
            

 
 
 
 

 
 
 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimis spre dezbatere pe fond, 
cu adresa nr.PLx.143/2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Leonardo BADEA 
 

 
 
 

 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 19.06.2017  
Nr. 4c-2/273 
 
PLx. 143/2017 

alexandra.nistor
New Stamp
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Parlamentul  României 

 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din data de 20 februarie 2017.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, Comisia pentru sănătate şi familie, precum și de către 
Consiliul Legislativ.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
Măsurile vizează, în principal, susținerea mediului de afaceri prin încurajarea 
înființării şi dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi a stimulării activităților de 
inovare, cercetare şi dezvoltare, încurajarea vânzărilor imobiliare, eliminarea 
inechităților privind plata contribuțiilor pentru toţi salariații din România, scutirea la 
plata impozitului pe venit pentru salariații sezonieri cu contract individual de muncă.  

 Bucureşti,  19.06.2017     
Nr. 4c-2/273 
PLx. 143/2017 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 
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În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 13 iunie 2017. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamente admise prezentate în 
Anexa nr.1. 

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr.2. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
 

                                                                                                                        
                       

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Șef cabinet 
Alexandra Nistor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 
AMENDAMENTE ADMISE 

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal 

 
Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1.   LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.3/2017 

pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal 

Nemodificat  

2.   Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.3 din 6 
ianuarie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.16 din 6 ianuarie 2017, 
cu următoarea completare: 

Articolul I. - Se aprobă Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.3 din 6 
ianuarie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.16 din 6 ianuarie 2017, 
cu următoarele modificări și 
completări: 

Tehnică legislativă. 
 
 

3.  Titlul ordonanţei: 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal 

 Nemodificat  

4.  Art. I. - 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, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 Nemodificat  

http://idrept.ro/00172813.htm
http://idrept.ro/00172816.htm
http://idrept.ro/00172816.htm
http://idrept.ro/00172813.htm
http://idrept.ro/00172816.htm
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
5.  Art. 13 Contribuabili 

[...] 
(2) Nu intră sub incidenţa 
prezentului titlu următoarele 
persoane juridice române: 
 
(Legea 227/2015) 

 1.La articolul I, înaintea punctului 
1 se introduc două noi puncte, cu 
următorul cuprins:  
 
La articolul 13 alineatul (2), după 
litera j) se introduce o nouă literă, 
litera k), cu următorul cuprins: 
 „k) asociațiile de proprietari 
constituite ca persoane juridice şi 
asociaţiile de locatari recunoscute 
ca asociaţii de proprietari, cu 
excepția celor care obțin venituri 
din exploatarea proprietăţii 
comune, potrivit legii. 
 

Pentru că sunt persoane juridice 
române acestea intră în sfera 
contribuabililor plătitori de impozit pe 
profit. 
În acest context legal, nu dorim să 
rămână în sfera contribuabililor  
asociațiile de proprietari constituite ca 
persoane juridice care efectuează doar 
încasarea  cotelor de contribuţie la 
cheltuielile asociaţiei de proprietari. 
Pentru clarificarea acestui aspect, 
propunem completarea alin. (2) al 
art.13 „Contribuabili” cu o literă care 
să elimine asociațiile de proprietari 
care  efectuează doar încasarea  
cotelor de contribuţie la cheltuielile 
asociaţiei de proprietari. 

 Art. 22 
    Scutirea de impozit a profitului 
reinvestit 
(...) 
   (4) În cazul contribuabililor 
prevăzuţi la art. 47 care devin 
plătitori de impozit pe profit în 
conformitate cu prevederile art. 52, 
pentru aplicarea facilităţii se ia în 
considerare profitul contabil brut 
cumulat de la începutul trimestrului 
respectiv investit în activele 
prevăzute la alin. (1), puse în 
funcţiune începând cu trimestrul în 
care aceştia au devenit plătitori de 
impozit pe profit. 
(Legea 227/2015) 

 
La articolul 22, alineatul (4) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „(4) În cazul contribuabililor 
prevăzuţi la art. 47 care devin 
plătitori de impozit pe profit în 
conformitate cu prevederile art. 48 
alin. (52) și art. 52, pentru aplicarea 
facilităţii se ia în considerare profitul 
contabil brut cumulat de la începutul 
trimestrului respectiv investit în 
activele prevăzute la alin. (1), puse 
în funcţiune începând cu trimestrul 
în care aceştia au devenit plătitori de 
impozit pe profit.” 

Corelare legislativă, în 
contextul în care, potrivit art. 48 
alin. (52) din Codul fiscal, și 
microîntreprinderile existente 
care au subscris un capital 
social de cel puţin 45.000 lei 
pot opta să aplice prevederile 
titlului II începând cu 1 ianuarie 
2017 sau cu trimestrul în care 
această condiţie este îndeplinită. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
6.  1. După articolul 22 se introduce 

un nou articol, articolul 221, cu 
următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 „Art. 221  
Scutirea de impozit pe profit a 
contribuabililor care desfăşoară 
exclusiv activitate de inovare, 
cercetare-dezvoltare 

   

 Contribuabilii care desfăşoară 
exclusiv activitate de inovare, 
cercetare-dezvoltare, definită 
potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică 
şi dezvoltarea tehnologică, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi activităţi 
conexe acesteia sunt scutiţi de 
impozit pe profit în primii 10 ani de 
activitate. Această facilitate fiscală 
va fi pusă în aplicare în condiţiile 
respectării reglementărilor în 
domeniul ajutorului de stat.” 

   

7.   
 
 
 
Art. 25 alin.(4) 
(4) Următoarele cheltuieli nu sunt 
deductibile: 
 c) cheltuielile privind bunurile de 
natura stocurilor sau a mijloacelor 

 2.La articolul I după punctul 1 se 
introduce un nou punct, punctul 
11 cu următorul cuprins: 
 
11.La articolul 25 alineatul (4), 
litera c) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„c) cheltuielile privind bunurile de 
natura stocurilor sau a mijloacelor 

Armonizarea cadrului fiscal cu  
prevederile legale privind 
diminuarea risipei alimentare. 

http://idrept.ro/00057346.htm
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
fixe amortizabile constatate lipsă din 
gestiune ori degradate, neimputabile, 
precum şi taxa pe valoarea adăugată 
aferentă, dacă aceasta este datorată 
potrivit prevederilor titlului VII. 
Aceste cheltuieli sunt deductibile 
pentru cazul în care 
stocurile/mijloacele fixe 
amortizabile se înscriu în oricare 
dintre următoarele situaţii/condiţii: 
    1. au fost distruse ca urmare a 
unor calamităţi naturale sau a altor 
cauze de forţă majoră, în condiţiile 
stabilite prin norme; 
    2. au fost încheiate contracte de 
asigurare; 
    3. au fost degradate calitativ şi se 
face dovada distrugerii; 
    4. au termen de 
valabilitate/expirare depăşit, potrivit 
legii; 
 
 
(Legea 227/2015) 
 

fixe amortizabile constatate lipsă din 
gestiune ori degradate, neimputabile, 
precum şi taxa pe valoarea adăugată 
aferentă, dacă aceasta este datorată 
potrivit prevederilor titlului VII. 
Aceste cheltuieli sunt deductibile în 
următoarele situaţii/condiţii: 

1. bunurile/mijloacele fixe 
amortizabile distruse ca 
urmare a unor calamităţi 
naturale sau a altor cauze de 
forţă majoră, în condiţiile 
stabilite prin norme; 

2. bunurile/mijloacele fixe 
amortizabile pentru care au 
fost încheiate contracte de 
asigurare; 

3. bunurile/mijloacele fixe 
amortizabile degradate 
calitativ, dacă se face dovada 
distrugerii; 

4. alimentele destinate 
consumului uman, cu data-
limită de consum aproape de 
expirare, altele decât cele 
aflate în situațiile/condițiile 
prevăzute la pct.1-2, dacă 
transferul acestora este 
efectuat potrivit prevederilor 
legale privind diminuarea 
risipei alimentare; 

5. subprodusele de origine 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
animală, nedestinate 
consumului uman, altele 
decât cele aflate în 
situațiile/condițiile prevăzute 
la pct.1-3, dacă eliminarea 
acestora este efectuată 
potrivit prevederilor legale 
privind diminuarea risipei 
alimentare; 

6. produsele agroalimentare, 
devenite improprii 
consumului uman sau 
animal, dacă 
direcționarea/dirijarea 
vizează transformarea 
acestora în compost/biogaz 
sau neutralizarea acestora, 
potrivit prevederilor legale 
privind diminuarea risipei 
alimentare;  

7. alte bunuri decât cele aflate 
în situațiile/condițiile 
prevăzute la pct.1-6, dacă 
termenul de 
valabilitate/expirare este 
depăşit, potrivit legii;” 

8.  2. La articolul 47, litera c) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  

 „c) a realizat venituri care nu au 
depăşit echivalentul în lei a 500.000 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
euro. Cursul de schimb pentru 
determinarea echivalentului în euro 
este cel valabil la închiderea 
exerciţiului financiar în care s-au 
înregistrat veniturile;” 

9.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) O persoană juridică română care 
este nou-înființată este obligată să 
plătească impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor începând cu 
primul an fiscal, dacă condiția 
prevăzută la art. 47 lit. d) este 

 3.La articolul I, după punctul 2 se 
introduc două noi puncte, punctele 
21 și 22, cu următorul cuprins: 
 
21.La articolul 47, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alin.(2), cu următorul cuprins: 
 
 (2) Prevederile alineatului (1) se 
aplică și persoanelor juridice române 
care intră sub incidența Legii nr. 
170/2016 privind impozitul specific 
unor activități. Prevederile 
prezentului titlu prevalează față de 
prevederile Legii nr. 170/2016. 
 
 
 
 
 
 
22.La articolul 48, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(3) O persoană juridică română care 
este nou-înființată este obligată să 
plătească impozit pe veniturile 

În contextul intrării în vigoare 
începând cu 1 ianuarie 2017 a 
prevederilor Legii nr. 170/2016 
privind impozitul specific unor 
activități, care se aplică  
persoanelor juridice plătitoare 
de impozit pe profit , persoane 
juridice care trebuie  să aplice 
obligatoriu și sistemul de 
impozitare pe veniturile 
microîntreprinderilor, pentru un 
nivel al  veniturilor care nu a 
depăşit echivalentul în lei a 
500.000 euro, este necesară 
precizarea priorității uneia 
dintre cele două legi, Legea 
nr.227/2015 (prin titlul III) sau  
Legea nr. 170/2016 privind 
impozitul specific unor 
activități. 
 
 
 
 
 
Corelare ca urmare a 
introducerii la art.47 a 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
îndeplinită la data înregistrării în 
registrul comerțului. 

microîntreprinderilor începând cu 
primul an fiscal, dacă condiția 
prevăzută la art. 47 alin.(1) lit. d) 
este îndeplinită la data înregistrării 
în registrul comerțului. 

alineatului (2) 

10.  3. După alineatul (6) al articolului 
48 se introduce un nou alineat, 
alineatul (7), cu următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  

 „(7) Pentru anul 2017, persoanele 
juridice române plătitoare de impozit 
pe profit care la data de 31 
decembrie 2016 îndeplinesc 
condițiile prevăzute la art. 47 sunt 
obligate la plata impozitului 
reglementat de prezentul titlu 
începând cu 1 februarie 2017, 
urmând a comunica organelor fiscale 
teritoriale modificarea sistemului de 
impunere, potrivit prevederilor Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la data 
de 25 februarie 2017 inclusiv. Prin 
excepţie de la prevederile art. 41 şi 
42, până la acest termen se va 
depune şi declaraţia privind 
impozitul pe profit datorat pentru 
profitul impozabil obţinut în 
perioada 1-31 ianuarie 2017. 
Rezultatul fiscal se ajustează 

   

http://idrept.ro/00171867.htm
http://idrept.ro/00171868.htm
http://idrept.ro/00171868.htm
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
corespunzător acestei perioade 
fiscale.” 

11.    4. La articolul I, după punctul 3 se 
introduce un nou punct, punctul 
31, cu următorul cuprins: 
 
31.La articolul 48, după alineatul (7) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (8), cu următorul cuprins: 
 „(8) Persoanele juridice 
române care intră sub incidența 
Legii nr. 170/2016, și care la data de 
31 decembrie 2016 au realizat 
venituri cuprinse între 100.001 euro 
– 500.000 euro, inclusiv,  
îndeplinind și celelalte condiții 
prevăzute la art. 47 alin.(1), sunt 
obligate la plata impozitului 
reglementat de prezentul titlu 
începând cu luna următoare intrării 
în vigoare a acestor prevederi, 
urmând a comunica organelor fiscale 
teritoriale modificarea sistemului de 
impunere, potrivit prevederilor Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la data 
de 25 a lunii următoare intrării în 
vigoare a acestor prevederi, inclusiv. 
Prin derogare de la prevederile art. 8 
din Legea nr. 170/2016, respectiv 
prin excepție de la prevederile art. 

Reguli tranzitorii pentru intrarea 
în vigoare în cursul anului 2017.  
Nu este necesară stabilirea unui 
termen special de intrare în 
vigoare.Întrucat se dorește 
aplicare cu 1 a lunii următoare 
publicării acestei Legi în 
Monitorul Oficial. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
41 și art.42, până la acest termen se 
calculează, declară și plătește 
impozitul specific unor activități, 
respectiv impozitul pe profit, pentru  
perioada 1 ianuarie 2017 - sfărșitul 
lunii intrării în vigoare a acestor 
prevederi. Impozitul specific unor 
activități aferent acestei perioade se 
determină prin impărțirea 
impozitului specific anual la 365 zile 
și inmulțirea cu numărul de zile 
aferent perioadei 1 ianuarie 2017 - 
sfărșitul lunii intrării în vigoare a 
acestor prevederi. Pentru 
determinarea impozitului specific 
unor activități se aplică și celelalte 
reguli prevăzute de Legea nr. 
170/2016. Impozitul pe profit se 
determină luând în considerare 
veniturile și cheltuielile înregistrate 
în această perioadă, iar rezultatul 
fiscal se ajustează corespunzător 
acestei perioade.” 

12.  4. La articolul 51 alineatul (1), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 „a) 1% pentru microîntreprinderile 
care au unul sau mai mulţi salariaţi;” 

   

13.  5. La articolul 51 alineatul (1), 
litera b) se abrogă. 

 Nemodificat  

14.  6. Alineatul (1) al articolului 52 se  Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 „(1) Dacă în cursul unui an fiscal o 
microîntreprindere realizează 
venituri mai mari de 500.000 euro 
sau ponderea veniturilor realizate 
din consultanţă şi management în 
veniturile totale este de peste 20% 
inclusiv, aceasta datorează impozit 
pe profit, începând cu trimestrul în 
care s-a depăşit oricare dintre aceste 
limite.” 

   

15.   
 
 
 
ART. 53 - Baza impozabilă 
(1)  
 
e) veniturile din provizioane, ajustări 
pentru depreciere sau pentru 
pierdere de valoare, care au fost 
cheltuieli nedeductibile la calculul 
profitului impozabil; 
(...) 
(Legea 227/2015) 
 
 
 
 
 

 5.La articolul I, după punctul 6 se 
introduc trei noi puncte, punctele 
61-63, cu următorul cuprins: 
 
61.La articolul 53 alineatul (1), 
litera e) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
e) veniturile din provizioane, ajustări 
pentru depreciere sau pentru 
pierdere de valoare, care au fost 
cheltuieli nedeductibile la calculul 
profitului impozabil sau au fost 
constituite în perioada în care 
persoana juridică română era 
supusă impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor; 
 
Autor 
Dp. Bogdan Huţuca – PNL 

Nu sunt excluse din baza de 
calcul veniturile din reluarea 
provizioanelor/ajustărilor care 
au fost constituie în perioada în 
care societatea este plaăitoare 
de impozit pe venitul 
microîntreprinderilor. 
Astfel, deşi cheltuiala cu 
provizionul/ajustarea nu este 
deductibila (fiind 
microîntreprindere), venitul din 
reluarea 
provizioanelor/ajustărilor 
ajunge sa fie impozitat. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 
 
 
ART. 54 - Reguli de determinare a 
condițiilor de aplicare a sistemului 
de impunere pe veniturile 
microîntreprinderii 
 
Pentru încadrarea în condițiile 
privind nivelul veniturilor prevăzute 
la art. 47 lit. b) și c) și art. 52 , se 
vor lua în calcul aceleași venituri 
care constituie baza impozabilă 
prevăzută la art. 53. 
 
 
Art.55 
(3) În cazul în care, în cursul anului 
fiscal, una dintre condițiile impuse la 
art. 47 lit. d) și e) nu mai este 
îndeplinită, microîntreprinderea 
comunică organelor fiscale 
competente ieșirea din sistemul de 
impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor, până la data 
de 31 martie inclusiv a anului fiscal 
următor. 

 
62.Articolul 54 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
Art. 54 - Reguli de determinare a 
condițiilor de aplicare a sistemului 
de impunere pe veniturile 
microîntreprinderii 
 
Pentru încadrarea în condițiile 
privind nivelul veniturilor prevăzute 
la art. 47 alin.(1) lit. b) și c) și art. 
52 , se vor lua în calcul aceleași 
venituri care constituie baza 
impozabilă prevăzută la art. 53. 
 
63.La articolul 55, alineatul (3), se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(3) În cazul în care, în cursul anului 
fiscal, una dintre condițiile impuse la 
art. 47 alin(1) lit. d) și e) nu mai 
este îndeplinită, microîntreprinderea 
comunică organelor fiscale 
competente ieșirea din sistemul de 
impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor, până la data 
de 31 martie inclusiv a anului fiscal 
următor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare ca urmare a 
introducerii alin.(2) la art.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare ca urmare a 
introducerii alin.(2) la art.47 

16.  7. După punctul 3 al articolului 60 
se introduce un nou punct, 
punctul 4, cu următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 "4. persoanele fizice, pentru    
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
veniturile realizate din salarii şi 
asimilate salariilor prevăzute la art. 
76 alin. (1)-(3), ca urmare a 
desfăşurării activităţii pe bază de 
contract individual de muncă 
încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu 
persoane juridice române care 
desfăşoară activităţi sezoniere dintre 
cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 
170/2016 privind impozitul specific 
unor activităţi, în cursul unui an.” 

17.  8. La articolul 78 alineatul (2) 
litera a), punctul (iv) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 6.La articolul I, punctul 8, 
articolul 78 alin.(2) lit a), pct (iv) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 

 

 „(iv) primele de asigurare 
voluntară de sănătate, precum şi 
serviciile medicale furnizate sub 
forma de abonament, definite 
conform Legii nr. 95/2006, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, suportate de 
angajaţi, astfel încât la nivelul anului 
să nu se depăşească echivalentul în 
lei al sumei de 400 euro;” 

 „(iv) primele de asigurare voluntară 
de sănătate, precum şi serviciile 
medicale furnizate sub forma de 
abonament, definite conform Legii 
nr. 95/2006, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, suportate de angajaţi, 
astfel încât la nivelul anului să nu se 
depăşească echivalentul în lei al 
sumei de 400 euro. Contractul de 
asigurare, respectiv abonamentul 
vizează servicii medicale furnizate 
angajatului și/sau oricărei 
persoane aflate în întreținerea sa, 
așa cum este definită la art. 77 

 

http://idrept.ro/00181063.htm
http://idrept.ro/00172589.htm
http://idrept.ro/00172589.htm
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
alin. (3);"  
Autor 
Dp. Erdei-Dolóczki István – 
UDMR 

18.   
 
 
Art. 107 
    Calculul şi plata impozitului 
aferent veniturilor din activităţi 
agricole 
 
 
 

 7.La articolul I, după punctul 8 se 
introduce un nou punct, pct.81, cu 
următorul cuprins: 
 
81.La articolul 107, după alineatul 
(5) se introduce un nou alineat, 
alineatul (51) cu următorul cuprins:  
„(51) Procedura de aplicare a 
prevederilor referitoare la scutirea de 
la plata impozitului pe venit, 
prevăzută la art. 76 lit. a3) din Legea 
cooperației agricole nr. 566/2004, 
cu modificările și completările 
ulterioare, de care beneficiază 
persoanele fizice care obțin venituri 
individual sau într-o formă de 
asociere fără personalitate juridică și 
pentru care stabilirea venitului anual 
din activități agricole se efectuează 
pe baza normelor de venit, se 
stabileşte prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F., cu avizul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.” 

În vederea aplicării facilității 
fiscale acordată prin art. 76 lit. 
a.3) din Legea cooperaţiei 
agricole nr. 566/2004, cu 
modificările și completările 
ulterioare, în cazul în care 
membrii cooperatori  valorifică 
producția obținută în parte sau 
în totalitate prin/către 
cooperativă. Modificarea este 
necesară având în vedere 
solicitările repetate ale MADR 
ca urmare a sesizărilor primite 
de la membri cooperatori.   
 

19.  9. Alineatul (1) al articolului 111 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  

 „(1) La transferul dreptului de    
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
proprietate şi al dezmembrămintelor 
acestuia, prin acte juridice între vii 
asupra construcţiilor de orice fel şi a 
terenurilor aferente acestora, precum 
şi asupra terenurilor de orice fel fără 
construcţii, contribuabilii datorează 
un impozit care se calculează prin 
aplicarea cotei de 3% asupra 
venitului impozabil. Venitul 
impozabil se stabileşte prin 
deducerea din valoarea tranzacţiei a 
sumei neimpozabile de 450.000 lei.” 

20.  
 
 
Art. 114 
    Definirea veniturilor din alte surse 
........................ 
   (2) În această categorie se includ, 
însă nu sunt limitate, următoarele 
venituri: 
.... 
 
 
(Legea 227/2015) 

 8.La articolul I, după punctul 9 se 
introduc cinci noi puncte, punctele 
91 – 95, cu următorul cuprins: 
 
91.La articolul 114 alineatul (2), 
după litera a1) se introduc două noi 
litere, literele a2) și  a3), cu 
următorul cuprins: 
 
 ”a2) indemnizațiile pentru limită de 
vârstă acordate în condițiile Legii nr. 
357/2015 pentru completarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul 
deputaților și al senatorilor; 
 
a3) indemnizațiile lunare acordate 
persoanelor care avut calitatea de șef 
al statului român, potrivit 
prevederilor Legii nr.406/2001 
privind acordarea unor drepturi 

Necesitatea aplicării unui regim 
fiscal unitar privind 
indemnizațiile pentru limită 
de vârstă acordate 
parlamentarilor în condițiile 
Legii nr.357/2015 pentru 
completarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaților și al 
senatorilor și   indemnizațiile 
lunare acordate persoanelor 
care au avut calitatea de șef al 
statului român potrivit 
prevederilor Legii nr.406/2001 
privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care au avut 
calitatea de şef al statului 
român.  
Întrucât cele două tipuri de 
indemnizații au un regim 
asemănător, în sensul că se 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
persoanelor care au avut calitatea de 
şef al statului român;” 
 
 
 

acordă ulterior deținerii funcției 
publice de parlamentar, 
respectiv de președinte de stat, 
pe tot parcursul vieții, acestea ar 
trebui să aibă și un regim fiscal 
similar. Întrucât, în cuprinsul 
Titlului IV-Impozit pe venit din 
Codul fiscal în vigoare în 
prezent, nu se poate identifica o 
categorie de venit similară, din 
punct de vedere al tratamentului 
fiscal, celor două categorii de 
venituri, propunem încadrarea 
acestora în categoria ”venituri 
din alte surse”. 

 
 

  92.La art. 115, după alin. (1) se 
introduce un nou alineat, alin. (11), 
cu următorul cuprins: 
 
(11) Fac excepţie de la prevederile 
alin.(1) contribuabilii care obţin 
venituri din activităţile prevăzute la 
art.114 alin.(2) lit.g), care fac 
dovada înregistrării fiscale pentru 
activitatea respectivă, potrivit 
legislaţiei în materie, prin depunerea 
declaraţiei pe proprie răspundere, la 
plătitorii de venituri, la momentul 
plăţii veniturilor.   
Autor 
Dp. Bogdan Huţucă – PNL 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
  

Art.125 
(1)...................... 
 
În cazul asocierilor cu o persoană 
juridică, contribuabil potrivit 
titlurilor II sau III, sunt aplicabile 
prevederile alin. (7)-(9). 
 
 
(7)Obligaţia înregistrării veniturilor 
şi cheltuielilor aferente activităţilor 
desfăşurate în cadrul asocierilor cu o 
persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlurilor II sau III, revine 
persoanei juridice. 
 
(Legea 227/2015) 
 
 

 93.La articolul 125 ultima teză a 
alineatului (1) și alineatul (7) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
În cazul asocierilor cu o persoană 
juridică, contribuabil potrivit 
titlurilor II, III sau Legii 
nr.170/2016, sunt aplicabile 
prevederile alin.(7) - (9). 
........................................................... 
 (7) Obligaţia înregistrării veniturilor 
şi cheltuielilor aferente activităţilor 
desfăşurate în cadrul asocierilor cu o 
persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlurilor II, III sau Legii 
nr.170/2016, revine persoanei 
juridice. 
 

Corelare  cu art.125, alin.(81) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 94.La articolul 125, după alin. (8) 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (81), cu următorul 
cuprins: 
(81) În cazul asocierilor fără 
personalitate juridică constituite 
între o persoană juridică, 
contribuabil potrivit Legii 
nr.170/2016 şi o persoană fizică sau 
orice altă entitate - asociere fără 
personalitate juridică, indiferent de 
modalitatea de stabilire a venitului 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o) indemnizațiile de asigurări sociale 
de sănătate suportate de angajator 
sau din Fondul național unic de 
asigurări sociale de sănătate, potrivit 
legii, primite pe perioada în care 
persoanele fizice care realizează 
venituri din salarii sau asimilate 
salariilor beneficiază de concedii 
medicale și de indemnizații de 
asigurări sociale de sănătate, pentru 
care baza lunară de calcul al 
contribuției de asigurări sociale este 
suma reprezentând 35% din câștigul 

net pentru activitatea desfăşurată 
de persoana fizică, persoana 
juridică distribuie un venit 
net/pierdere netă proporţional cu 
cota procentuală de participare 
corespunzătoare contribuţiei, 
conform contractului de asociere, 
determinate potrivit prevederilor 
titlului II. Pentru venitul 
net/pierderea netă obţinută de 
persoanele fizice din asociere se 
aplică regimul fiscal stabilit 
potrivit prevederilor alin. (8). 
Autor 
Dp. Bogdan Huţuca – PNL 
 
95.La articolul 139, alineatul (1), 
litera o) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
o) indemnizațiile de asigurări sociale 
de sănătate suportate de angajator 
sau din Fondul național unic de 
asigurări sociale de sănătate, potrivit 
legii, primite pe perioada în care 
persoanele fizice care realizează 
venituri din salarii sau asimilate 
salariilor beneficiază de concedii 
medicale și de indemnizații de 
asigurări sociale de sănătate, pentru 
care baza lunară de calcul al 
contribuției de asigurări sociale este 
suma reprezentând 35% din câștigul 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
salarial mediu brut, prevăzut la 
alin. (3), corespunzător numărului 
zilelor lucrătoare din concediul 
medical; 

salarial mediu brut, prevăzut la 
art.143 alin. (2), corespunzător 
numărului zilelor lucrătoare din 
concediul medical; 

21. 10. Alineatele (2) şi (3) ale 
articolului 139 se abrogă. 

 Nemodificat  

22. 11. Articolul 140 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 „Art. 140  
Baza de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale datorate de 
angajatori sau persoane asimilate 
acestora, prevăzute la art. 136 lit. 
c) 

   

 Pentru persoanele prevăzute la art. 
136 lit. c), baza lunară de calcul 
pentru contribuţia de asigurări 
sociale o reprezintă suma 
câştigurilor brute prevăzute la art. 
139, realizate de persoanele fizice 
care obţin venituri din salarii sau 
asimilate salariilor asupra cărora se 
datorează contribuţia individuală.” 

   

23. 12. Alineatele (2) şi (4) ale 
articolului 143 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 „(2) În situaţia în care totalul 
veniturilor prevăzute la alin. (1) este 
mai mare decât valoarea a de 5 ori 
câştigul salarial mediu brut, 
contribuţia individuală de asigurări 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
sociale se calculează în limita 
acestui plafon. Câştigul salarial 
mediu brut este cel utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi aprobat prin legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 
........................ 

 (4) Pe perioada în care şomerii 
beneficiază de concedii medicale şi 
de indemnizaţii de asigurări sociale 
de sănătate, cu excepţia cazurilor de 
accident de muncă sau boală 
profesională, baza lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale 
datorate bugetului asigurărilor 
sociale de stat este suma 
reprezentând 35% din câştigul 
salarial mediu brut, prevăzut la alin. 
(2), corespunzător numărului zilelor 
lucrătoare din concediul medical, iar 
contribuţia de asigurări sociale se 
suportă la nivelul cotei stabilite 
pentru condiţii normale de muncă.” 

   

24. 13. Articolul 144 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 „Art. 144 
Baza de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale datorate pentru 
persoanele fizice care beneficiază 
de indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate 
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crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 Pe perioada în care persoanele fizice 

prevăzute la art. 136 lit. e) 
beneficiază de concedii medicale şi 
de indemnizaţii de asigurări sociale 
de sănătate, baza lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale 
datorate bugetului asigurărilor 
sociale de stat este suma 
reprezentând 35% din câştigul 
salarial mediu brut, prevăzut la art. 
143 alin. (2), corespunzător 
numărului zilelor lucrătoare din 
concediul medical.” 

   

25. 14. Alineatul (2) al articolului 145 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  

 „(2) Prevederile art. 143 alin. (2), 
referitoare la plafonarea bazei de 
calcul al contribuţiei de asigurări 
sociale, se aplică şi în cazul 
persoanelor prevăzute la art. 136 lit. 
f), excepţie fiind în cazul 
soţului/soţiei care însoţeşte 
personalul trimis în misiune 
permanentă în străinătate, pentru 
care plafonarea bazei de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale se 
face la 3 salarii de bază minime pe 
ţară.” 

   

26. 15. Alineatele (6) şi (8) ale 
articolului 146 se modifică şi vor 

 Nemodificat  
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(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
avea următorul cuprins: 

 „(6) Pentru persoanele prevăzute la 
art. 136 lit. d)-f), în cazul în care din 
calcul rezultă o bază mai mare decât 
valoarea a de 5 ori câştigul salarial 
mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. 
(2), cota contribuţiei individuale de 
asigurări sociale se va aplica asupra 
echivalentului a de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut, pe fiecare loc de 
realizare al venitului. 
........................ 

   

 (8) Calculul contribuţiilor de 
asigurări sociale datorate de 
persoanele prevăzute la alin. (2) se 
realizează de către acestea prin 
aplicarea cotei corespunzătoare 
contribuţiei integrale, rezultată din 
însumarea cotelor de contribuţie 
individuală cu cea datorată de 
angajator, în funcţie de condiţiile de 
muncă, prevăzută la art. 138, asupra 
bazei lunare de calcul prevăzute la 
art. 139. Contribuţia se plăteşte până 
la data de 25 a lunii următoare celei 
pentru care se plătesc veniturile.” 

   

27. 16. Alineatele (1)-(3) ale 
articolului 148 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 „(1) Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din activităţi 
independente şi care determină 
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(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
venitul net anual în sistem real, baza 
lunară de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale, în cazul plăţilor 
anticipate cu titlu de contribuţii de 
asigurări sociale, o reprezintă 
echivalentul a 35% din câştigul 
salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, prevăzut la art. 143 
alin. (2), în vigoare în anul pentru 
care se stabilesc plăţile anticipate. 

 (2) În cazul persoanelor fizice care 
realizează venituri din activităţi 
independente şi care determină 
venitul net anual pe baza normelor 
anuale de venit, baza lunară de 
calcul al contribuţiei de asigurări 
sociale o reprezintă valoarea anuală 
a normei de venit raportată la 
numărul de luni în care se desfăşoară 
activitatea şi nu poate fi mai mică 
decât echivalentul reprezentând 35% 
din câştigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, prevăzut 
la art. 143 alin. (2), în vigoare în 
anul pentru care se stabilesc plăţile 
anticipate, şi nici mai mare decât 
echivalentul a de 5 ori acest câştig. 

   

 (3) Pentru persoanele fizice 
prevăzute la alin. (1), baza lunară de 
calcul al contribuţiei de asigurări 
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(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
sociale se recalculează în anul 
următor celui de realizare a 
venitului, în baza declaraţiei privind 
venitul realizat, şi se stabileşte ca 
diferenţă între venitul brut realizat şi 
cheltuielile efectuate în scopul 
desfăşurării activităţii independente, 
exclusiv cheltuielile reprezentând 
contribuţia de asigurări sociale, 
raportată la numărul de luni în care a 
fost desfăşurată activitatea. Baza 
lunară de calcul nu poate fi mai mică 
decât echivalentul reprezentând 35% 
din câştigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, prevăzut 
la art. 143 alin. (2), în vigoare în 
anul pentru care se efectuează 
definitivarea contribuţiei, şi nici mai 
mare decât echivalentul a de 5 ori 
acest câştig.” 

28. 17. Articolul 149 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 „Art. 149  
Baza de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale datorate de 
persoanele fizice care realizează 
venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală pentru 
care impozitul pe venit se reţine la 
sursă 
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(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 Pentru persoanele fizice care 

realizează venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală pentru care 
impozitul pe venit se reţine la sursă, 
baza lunară de calcul al contribuţiei 
de asigurări sociale o reprezintă 
diferenţa dintre venitul brut şi 
cheltuiala deductibilă prevăzută la 
art. 70 şi nu poate fi mai mare decât 
echivalentul a de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, prevăzut la art. 143 
alin. (2), în vigoare în luna pentru 
care se datorează contribuţia.” 

   

29.  
 
 
 
 
 
 
Art.155 alin.(1) 
d)venituri din asocierea cu o 
persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlului II sau III, pentru care 
sunt aplicabile prevederile art. 125 
alin. (7)-(9) 
 
(Legea 227/2015) 

 9.La articolul I, după punctul 17, 
se introduce un nou punct, 
punctul 171, cu următorul 
cuprins: 
 
171.La articolul 155 alineatul (1), 
litera d) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
d) venituri din asocierea cu o 
persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlurilor II, III sau Legii 
nr.170/2016, pentru care sunt 
aplicabile prevederile art.125.  

Tehnică legislativă 
 

30. 18. Alineatul (3) al articolului 157  Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
se abrogă. 

31. 19. Alineatul (3) al articolului 160 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  

 "(3) Pentru veniturile realizate 
începând cu data de 1 ianuarie 2017, 
în situaţia în care veniturile bază de 
calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) 
depăşesc valoarea a de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut prevăzut la art. 
143 alin. (2), contribuţia individuală 
de asigurări sociale de sănătate se 
calculează în limita acestui plafon.” 

   

32. 20. Alineatul (2) al articolului 161 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  

 „(2) Pentru veniturile realizate 
începând cu data de 1 ianuarie 2017, 
în situaţia în care venitul bază de 
calcul prevăzut la alin. (1) depăşeşte 
valoarea a de 5 ori câştigul salarial 
mediu brut prevăzut la art. 143 alin. 
(2), contribuţia individuală de 
asigurări sociale de sănătate se 
calculează în limita acestui plafon.” 

   

33. 21. Alineatul (3) al articolului 162 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  

 „(3) Pentru veniturile realizate 
începând cu data de 1 ianuarie 2017, 
în situaţia în care veniturile bază de 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) 
depăşesc valoarea a de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut prevăzut la art. 
143 alin. (2), contribuţia individuală 
de asigurări sociale de sănătate se 
calculează în limita acestui plafon.” 

34.  1.La articolul 1, după punctul 21 
se introduc trei noi puncte, 
pct.211-213,cu următorul cuprins: 
 
 
"211. La articolul 169 alineatul (1), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 c) Casa Naţională de Pensii Publice, 
prin casele teritoriale de pensii, 
casele sectoriale de pensii pentru 
sumele reprezentând pensii şi/sau 
diferenţe de pensii, stabilite în baza 
unor hotărâri judecătoreşti rămase 
definitive şi irevocabile/hotărâri 
judecătoreşti definitive şi cutorii sau 
potrivit legislaţiei în materie aferente 
perioadelor în care contribuţia a fost 
suportată de contribuabil potrivit 
legii, precum şi pentru persoanele 
preluate în plata indemnizaţiilor 
pentru incapacitate temporară de 
muncă ca urmare a unui accident de 
muncă sau a unei boli profesionale; 

10.La articolul I, după punctul 21 
se introduc trei noi puncte, 
punctele 211-213,cu următorul 
cuprins: 
 
"211. La articolul 169 alineatul (1), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
c) Casa Naţională de Pensii Publice, 
prin casele teritoriale de pensii, 
precum şi casele sectoriale de pensii 
pentru sumele reprezentând pensii 
prevăzute la art.168 alin.(10), 
pensii sau diferenţe de pensii 
stabilite prin lege sau în baza unor 
hotărâri judecătoreşti rămase 
definitive şi irevocabile/hotărâri 
judecătoreşti definitive şi executorii 
sau potrivit legislaţiei în materie 
aferente perioadelor în care 
contribuţia a fost suportată de 
contribuabil potrivit legii, precum şi 
pentru persoanele preluate în plata 
indemnizaţiilor pentru incapacitate 
temporară de muncă ca urmare a 
unui accident de muncă sau a unei 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
boli profesionale. 
 

  212. La articolul 169 alineatul (1), 
după litera d) se introduce o nouă 
literă, lit.e), cu următorul cuprins:  
e) entităţile prevăzute la art.153 
alin.(1) lit k) pentru sumele 
reprezentând pensii sau diferenţe de 
pensii, stabilite în baza unor hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti 
definitive şi executorii sau potrivit 
legislaţiei în materie pentru 
perioadele în care contribuţia a fost 
suportată de contribuabil potrivit 
legii. 

212. La articolul 169 alineatul (1), 
după litera d) se introduce o nouă 
literă, lit.e), cu următorul cuprins: 
e) entităţile prevăzute la art.153 
alin.(1) lit.k) pentru sumele 
reprezentând pensii prevăzute la 
art.168 alin.(10), pensii sau 
diferenţe de pensii stabilite prin lege 
sau în baza unor hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti 
definitive şi executorii sau potrivit 
legislaţiei în materie aferente 
perioadelor în care contribuţia a fost 
suportată de contribuabil potrivit 
legii. 
 

 

  213. La articolul 169, alineatele (3) - 
(32) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
(3) În cazul în care au fost acordate 
sume de natura celor prevăzute la 
art.168 alin (10), cu excepţia 
veniturilor din pensii, sume 
reprezentând salarii/solde sau 
diferenţe de salarii/solde stabilite în 
baza unor hotărâri judecătoreşti 
rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti 
definitive şi executorii, precum şi în 

213. La articolul 169, alineatele (3) - 
(32) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
(3) Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
cazul în care prin astfel de hotărâri 
s-a dispus reîncadrarea în muncă a 
unor persoane, contribuţiile de 
asigurări sociale de sănătate datorate 
potrivit legii se declară până la data 
de 25 a lunii următoare celei în care 
au fost plătite aceste sume, prin 
depunerea declaraţiilor rectificative 
pentru lunile cărora le sunt aferente 
sumele respective. 

  (31) Prevederile alin.(3) se aplică şi 
în cazul sumelor reprezentând 
salarii/solde sau diferenţe  de 
salarii/solde stabilite prin lege, 
acordate pentru perioade anterioare. 
(32) În cazul în care au fost acordate 
sume reprezentând pensii prevăzute 
la art.168 alin. (10) sau 
pensii/diferenţe de pensii stabilite 
prin lege, precum şi pensii şi 
diferenţe de pensii stabilite în baza 
unor hotărâri judecătoreşti rămase 
definitive  şi irevocabile/hotărâri 
judecătoreşti definitivşi executorii, 
pentru perioadele în care contribuţia 
a fost suportată de contribuabil 
potrivit legii, contribuţiile de 
asigurări sociale de sănătate datorate 
se declară până la data de 25 a lunii 
următoare celei în care au fost plătite 
aceste sume prin depunerea 
declaraţiei prevăzute al alin.(1)." 

(31) Nemodificat 
 
 
 
 
(32)   În cazul în care au fost 
acordate sume reprezentând pensii 
prevăzute la art.168 alin.(10), pensii 
sau diferenţe de pensii stabilite prin 
lege sau în baza unor hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti 
definitive şi executorii, pentru 
perioadele în care contribuţia a fost 
suportată de contribuabil potrivit 
legii, contribuţiile de asigurări 
sociale de sănătate datorate se 
declară până la data de 25 a lunii 
următoare celei în care au fost plătite 
aceste sume prin depunerea 
declaraţiei prevăzută la  alin.(1). 

 
 
 
 
 
Reformulare pentru claritatea 
exprimării 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
35. 22. Alineatul (2) al articolului 170 

se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  

 „(2) Pentru veniturile realizate 
începând cu data de 1 ianuarie 2017, 
baza lunară de calcul prevăzută la 
alin. (1) nu poate fi mai mare decât 
valoarea a de 5 ori câştigul salarial 
mediu brut prevăzut la art. 143 alin. 
(2), în vigoare în anul pentru care se 
stabileşte contribuţia.” 

   

36.  
 
 
 
 
 
 
Art. 171 
Baza de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate datorate 
de persoanele fizice care realizează 
venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală pentru care impozitul pe 
venit se reţine la sursă, precum şi din 
asocierea cu o persoană juridică, 
contribuabil potrivit titlului II sau 
III, pentru care sunt aplicabile 
prevederile art. 125 alin. (7)-(9) 
 
(Legea 227/2015) 

 11.La articolul I, după punctul 22 
se introduce un nou punct, pct.221 
cu următorul cuprins: 
221.La articolul 171, denumirea 
marginală a articolului și alineatul 
(2) se modifică și vor avea 
următorul cuprins:  
 
Art.171 Baza de calcul a contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele fizice care 
realizează venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală pentru care 
impozitul pe venit se reţine la sursă, 
precum şi din asocierea cu o 
persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlurilor II, III sau Legii 
nr.170/2016, pentru care sunt 
aplicabile prevederile art.125. 
........................................................... 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
  

(2)Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din asocierea cu o 
persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlului II sau III, baza lunară 
de calcul al contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate o reprezintă 
venitul din asociere. 
 
(Legea 227/2015) 

  
(2) Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din asocierea cu o 
persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlurilor II, III sau Legii 
nr.170/2016, baza lunară de calcul 
al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate o reprezintă venitul din 
asociere.” 

 
Tehnică legislativă 

37. 23. Alineatul (3) al articolului 171 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  

 „(3) Pentru veniturile realizate 
începând cu data de 1 ianuarie 2017, 
bazele lunare de calcul prevăzute la 
alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari 
decât valoarea a de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut prevăzut la art. 
143 alin. (2), în vigoare în luna 
pentru care se datorează 
contribuţia.” 

   

38. 24. Alineatul (3) al articolului 172 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  

 „(3) Pentru veniturile realizate 
începând cu data de 1 ianuarie 2017, 
bazele lunare de calcul prevăzute la 
alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari 
decât valoarea a de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut prevăzut la art. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
143 alin. (2), în vigoare în luna 
pentru care se datorează 
contribuţia.” 

39. 25. Articolul 173 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 „Art. 173 Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele 
fizice care realizează venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor 

   

 (1) Baza lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate pentru persoanele fizice 
care realizează venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor, cu excepţia 
celor care realizează venituri din 
arendarea bunurilor agricole în 
regim de reţinere la sursă a 
impozitului, este diferenţa dintre 
venitul brut şi cheltuiala deductibilă 
determinată prin aplicarea cotei de 
40% asupra venitului brut, diferenţa 
pozitivă dintre venitul brut şi 
cheltuielile efectuate în scopul 
realizării acestor venituri, exclusiv 
cheltuielile reprezentând contribuţia 
de asigurări sociale de sănătate, sau 
valoarea anuală a normei de venit, 
după caz, raportată la numărul de 
luni din anul fiscal prevăzut în 
contractul încheiat între părţi, şi nu 
poate fi mai mare decât valoarea a 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
de 5 ori câştigul salarial mediu brut 
prevăzut la art. 143 alin. (2), în 
vigoare în anul pentru care se 
stabileşte contribuţia. 

 (2) Baza lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate pentru persoanele fizice 
care realizează venituri din 
arendarea bunurilor agricole în 
regim de reţinere la sursă a 
impozitului este diferenţa dintre 
venitul brut şi cheltuiala deductibilă 
determinată prin aplicarea cotei de 
40% asupra venitului brut şi nu 
poate fi mai mare decât valoarea a 
de 5 ori câştigul salarial mediu brut 
prevăzut la art. 143 alin. (2), în 
vigoare în anul pentru care se 
stabileşte contribuţia.” 

   

40.  
 
 
 
 
 
 
Art.174 alin.(1) 
d)plătitorii de venituri pentru 
persoanele fizice care realizează 
venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală, din asocierea cu o 

 12.La articolul I, după punctul 25 
se introduce un nou punct, 
punctul 251, cu următorul 
cuprins: 
 
251.La articolul 174, alineatul (1), 
litera d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
d) plătitorii de venituri pentru 
persoanele fizice care realizează 
venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală, din asocierea cu o 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
persoană juridică contribuabil 
potrivit titlului II sau III, precum şi 
din arendarea bunurilor agricole, 
impozitate în regim de reţinere la 
sursă. 
 
Legea 227/2015 

persoană juridică contribuabil 
potrivit titlurilor II, III sau Legii 
nr.170/2016,  precum şi din 
arendarea bunurilor agricole, 
impozitate în regim de reţinere la 
sursă.” 

41. 26. Alineatul (5) al articolului 176 
se abrogă. 

 Nemodificat  

42. 27. Alineatul (7) al articolului 176 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  

 „(7) Persoanele care realizează 
venituri din investiţii nu datorează 
contribuţie de asigurări sociale de 
sănătate pentru aceste venituri, dacă 
realizează venituri de natura celor 
menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a)-
d), g), i)-l).” 

   

43. 28. Alineatul (2) al articolului 177 
se abrogă. 

 Nemodificat  

44. 29. Alineatul (3) al articolului 177 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat  

 „(3) Persoanele care realizează 
venituri din alte surse nu datorează 
contribuţie de asigurări sociale de 
sănătate pentru aceste venituri, dacă 
realizează venituri de natura celor 
menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a)-
d), g), i)-l).” 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
45. 30. Alineatele (1), (3) şi (4) ale 

articolului 178 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

 Nemodificat  

 „(1) În cazul persoanelor fizice care 
realizează venituri din investiţii 
şi/sau din alte surse, contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate se 
stabileşte de organul fiscal 
competent, prin decizie de impunere 
anuală, pe baza informaţiilor din 
declaraţia privind venitul realizat sau 
din declaraţia privind calcularea şi 
reţinerea impozitului pentru fiecare 
beneficiar de venit, precum şi pe 
baza informaţiilor din evidenţa 
fiscală, după caz. 
…………………. 

   

 (3) Contribuţia de asigurări sociale 
de sănătate prevăzută la alin. (1) se 
stabileşte în anul următor celui în 
care au fost realizate veniturile, prin 
aplicarea cotei individuale de 
contribuţie prevăzute la art. 156 lit. 
a) asupra bazelor de calcul 
menţionate la art. 176 şi 177, după 
caz. Baza de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate se 
evidenţiază lunar în decizia de 
impunere. 

   

 (4) În cazul veniturilor prevăzute la 
alin. (1), ale căror baze lunare de 
calcul se situează sub nivelul valorii 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
salariului de bază minim brut pe 
ţară, nu se datorează contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate. Pentru 
veniturile ale căror baze lunare de 
calcul sunt mai mari sau egale cu 
valoarea salariului de bază minim 
brut pe ţară, contribuţia datorată 
lunar se calculează asupra acestor 
baze de calcul.” 

46. 31. Alineatul (2) al articolului 178 
se abrogă. 

 Nemodificat  

47. 32. Alineatul (1) al articolului 179 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(1) Organul fiscal competent are 
obligaţia stabilirii contribuţiei anuale 
de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele fizice care 
realizează, într-un an fiscal, venituri 
din următoarele categorii: 

 13.La articolul I punctul 32,  litera 
c) a alineatului (1) al articolului 
179,  se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(1)Nemodificat 
 

Tehnică legislativă 

 a) venituri din activităţi 
independente; 
b) venituri din activităţi agricole, 
silvicultură, piscicultură; 
c) venituri din asocierea cu o 
persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlului II sau III, pentru care 
sunt aplicabile prevederile art. 125 
alin. (7)-(9); 

 a)Nemodificat 
 
b)Nemodificat 
 
c) venituri din asocierea cu o 
persoană juridică, contribuabil 
potrivit titlurilor II, III sau Legii 
nr.170/2016, pentru care sunt 
aplicabile prevederile art.125; 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 d) venituri din cedarea folosinţei 

bunurilor.” 
 Nemodificat  

 (2) Prevederile art. I pct. 7 şi 8 se 
aplică începând cu veniturile 
aferente lunii următoare publicării în 
Monitorul Oficial al României a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, iar 
prevederile art. I pct. 9 se aplică 
numai pentru tranzacţiile încheiate 
începând cu data de 1 a lunii 
următoare publicării în Monitorul 
Oficial al României a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

   

 (3) Prevederile art. I pct. 10-33 se 
aplică începând cu veniturile 
aferente lunii februarie 2017. 

   

48. 33.Alineatul (61) al articolului 179 
se abrogă. 

 Nemodificat  

49.  
 
 
 
 
 
 
Art. 281 
(1) Faptul generator intervine la data 
livrării bunurilor sau la data prestării 
serviciilor, cu excepțiile prevăzute 
în prezentul capitol. 
 

 14.La articolul I, după punctul 33,  
se introduc douăzecișișapte noi 
puncte, punctele 34-60, cu 
următorul cuprins: 
 
34.La articolul 281 alineatele (1) și 
(8)  se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
”(1) Faptul generator intervine la 
data livrării bunurilor sau la data 
prestării serviciilor, în conformitate 
cu regulile stabilite de prezentul 
articol. 

Modificarea art 281 alin.(1) este 
necesară întrucât toate situațiile 
menționate de la alin.(2) la (12) 
ale aceluiași articol, nu 
constituie excepții de la regula 
generală (alin.1), care prevede 
că faptul generator intervine la 
data livrării sau la data prestării, 
ci aceste alineate stabilesc însăși 
data la care intervine data 
livrării/prestării în cazul 
general, al livrării de bunuri 
mobile/imobile (data 
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....................................................... 

transferului dreptului de a 
dispune ca și proprietar) și al 
prestării serviciilor (data 
finalizării serviciilor), dar în 
anumite situații speciale se 
prevede data la care se 
consideră care loc fatul 
generator, cum sunt contractile 
de consignația, stocurile la 
dispozița 
clientului,livrările/prestările 
continue, serviciile decontate pe 
bază de situații de lucrări.  

 (8) În cazul livrărilor de bunuri și al 
prestărilor de servicii care se 
efectuează continuu, altele decât 
cele prevăzute la alin. (7), cum sunt: 
livrările de gaze naturale, de apă, 
serviciile de telefonie, livrările de 
energie electrică și altele asemenea, 
se consideră că livrarea/prestarea 
este efectuată la datele specificate 
în contract pentru plata bunurilor 
livrate sau a serviciilor prestate 
sau la data emiterii unei facturi, 
dar perioada de decontare nu 
poate depăși un an.  
 

 (8) În cazul livrărilor de bunuri și al 
prestărilor de servicii care se 
efectuează continuu, altele decât 
cele prevăzute la alin.(7), cum sunt 
livrările de gaze naturale, de apă, de 
energie electrică, serviciile de 
telefonie, de închiriere, de leasing, 
de consesionare, de arendare de 
bunuri, de acordare cu plată 
pentru  o anumită perioadă a unor 
drepturi reale, precum dreptul de 
uzufruct și superficia, asupra unui 
bun imobil, și alte livrări/prestări 
asemenea, se consideră că livrarea 
de bunuri/prestarea de servicii 
este efectuată la fiecare dată 
prevăzută în contract pentru plata 
bunurilor livrate/serviciilor 
prestate, sau în lipsa unei astfel de 

Modificarea art. 281 alin.(8) si 
abrogarea art. 281 alin.(9) au 
drept scop alinierea pentru 
aplicarea aceleiași reguli de 
stabilire a faptului generator de 
taxa pentru serviciile care sunt 
prestate continuu. Astfel, 
operațiuni precum închirierea și 
leasingul, conform prevederilor 
actuale de la art. 281 (9), au fapt 
generator de taxa doar la data 
prevăzută în contract pentru 
plată. În mediul privat există 
numeroase situații în care nu se 
prevăd scadențe prin contract, ci 
se prevede că acest gen de 
servicii vor fi achitate într-un 
anumit termen de la data 
emiterii unei facturi, caz în care 
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(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
prevederi contractuale, la data 
emiterii unei facturi, dar perioada 
de decontare nu poate depăși un 
an.” 
 
 

există un vid legislativ și nu se 
poate stabili care este data 
faptului generator de taxa. 
Conform prevederilor 
modificate, și în cazul 
leasingului sau al închirierii, 
faptul generator va interveni ori 
la data prevăzută în contract 
pentru plată, ori la data emiterii 
unei facturi. 

50. (9) În cazul operațiunilor de 
închiriere, leasing, concesionare, 
arendare de bunuri, acordare cu 
plată pe o anumită perioadă a 
unor drepturi reale, precum 
dreptul de uzufruct și superficia, 
asupra unui bun imobil, serviciul 
se consideră efectuat la fiecare 
dată specificată în contract pentru 
efectuarea plății. 
 
(Lege 227/2015) 

 35.La articolul 281 alineatul (9) se 
abrogă. 
 
Autor 
Dp. Bogdan Huţuca - PNL 
 
 
 
 

 

51. Art. 286  
    Baza de impozitare pentru 
livrări de bunuri şi prestări de 
servicii efectuate în interiorul ţării 
    (1) Baza de impozitare a taxei pe 
valoarea adăugată este constituită 
din: 
[…] 
 

 36.La articolul 286 alineatul (1), 
litera c) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 

Modificarea este necesară 
pentru punerea de acord a 
legislației fiscale în domeniul 
TVA cu Legea nr. 217/2016 
privind diminuarea risipei 
alimentare, în contextul 
preocupărilor la nivel european 
pentru diminuarea risipei 
alimentare. Astfel, se are vedere 
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(autorul amendamentului) 
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amendamentelor propuse 
c) pentru operaţiunile prevăzute la 
art. 270 alin. (4) şi (5), pentru 
transferul prevăzut la art. 270 alin. 
(10) şi pentru achiziţiile 
intracomunitare considerate ca fiind 
cu plată şi prevăzute la art. 273 alin. 
(2) şi (3), preţul de cumpărare al 
bunurilor respective sau al unor 
bunuri similare ori, în absenţa unor 
astfel de preţuri de cumpărare, preţul 
de cost, stabilit la data livrării. În 
cazul în care bunurile reprezintă 
active corporale fixe sau bunuri de 
natură alimentară al căror termen 
de consum a expirat şi care nu mai 
pot fi valorificate, baza de 
impozitare se stabileşte conform 
procedurii stabilite prin normele 
metodologice; 
 
(Lege 227/2015) 
 
 

c) pentru operaţiunile prevăzute la 
art. 270 alin. (4) şi (5), pentru 
transferul prevăzut la art. 270 alin. 
(10) şi pentru achiziţiile 
intracomunitare considerate ca fiind 
cu plată şi prevăzute la art. 273 alin. 
(2) şi (3), preţul de cumpărare al 
bunurilor respective sau al unor 
bunuri similare ori, în absenţa unor 
astfel de preţuri de cumpărare, preţul 
de cost, stabilit la data livrării. În 
cazul în care bunurile reprezintă 
active corporale fixe sau bunuri de 
natură alimentară, baza de 
impozitare se stabileşte conform 
procedurii stabilite prin normele 
metodologice; 
 
 

introducerea posibilității 
reducerii bazei de impozitare a 
TVA în situația în care sunt 
donate produse alimentare 
aflate aproape de expirarea 
datei-limită de consum. 
Actualele prevederi nu conduc 
la o astfel de diminuare a risipei 
alimentare, întrucât produsele 
de natură alimentară al căror 
termen de consum a expirat şi 
care nu mai pot fi valorificate, 
sunt improprii consumului 
uman. 

52.  
Art. 287 
Ajustarea bazei de impozitare a 
TVA  
Baza de impozitare  se  reduce  în  
următoarele  situaţii: 
d) În cazul în care contravaloarea 
bunurilor livrate sau a serviciilor 

 37.La articolul 287, litera d) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
d)  în cazul în care contravaloarea 
bunurilor livrate sau a serviciilor 
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(autorul amendamentului) 
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amendamentelor propuse 
prestate nu se poate încasa ca urmare 
a falimentului beneficiarului sau ca 
urmare a punerii în aplicare a unui 
plan de reorganizare admis și 
confirmat printr-o sentință 
judecătorească, prin care creanța 
creditorului este modificată sau 
eliminată. Ajustarea este permisă 
începând cu data pronunțării 
hotărârii judecătorești de confirmare 
a planului de reorganizare, iar, în 
cazul falimentului beneficiarului, 
începând cu data pronunțării 
hotărârii judecătorești de închidere a 
procedurii prevăzute de legislația 
insolvenței, hotărâre rămasă 
definitivă/definitivă și irevocabilă, 
după caz. în cazul în care ulterior 
pronunțării hotărârii judecătorești de 
confirmare a planului de 
reorganizare sunt încasate sume 
aferente creanțelor modificate sau 
eliminate prin planul de 
reorganizare, se anulează ajustarea 
efectuată, corespunzător sumelor 
respective prin decontul perioadei 
fiscale în care acestea sunt încasate; 
(Lege 227/2015) 

prestate  nu se poate încasa  ca 
urmare  a  falimentului  
beneficiarului sau ca urmare  a  
punerii in aplicare a unui  plan de 
reorganizare admis si confirmat 
printr-o sentinta judecatoreasca, prin 
care creanta creditorului  este  
modificata  sau  eliminata. 
 Ajustarea este permisa incepand cu 
data pronuntarii hotararii 
judecatoresti de confirmare a 
planului de reorganizare, iar, in 
cazul falimentului beneficiarului, 
incepand cu data pronuntarii 
hotararii judecatoresti de 
inchidere a procedurii prevazute 
de legislatia insolventei,  hotarare 
ramasa definitiva/definitiva si 
irevocabila, dupa caz. Ajustarea se 
efectuează în termen de 5 ani de la 
data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care s-a pronunțat hotărârea 
judecătorescă de confirmare a 
planului de reorganizare, respectiv 
hotărârea judecătorească de 
închidere a procedurii prevăzute de 
legislația insolvenței, sub sancțiunea 
decăderii. Ajustarea este permisă 
chiar dacă s-a ridicat rezerva 
verificării ulterioare, conform 
Codului de procedură fiscală. Prin 
efectuarea ajustării se redeschide 
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amendamentelor propuse 
rezerva verificării ulterioare pentru 
perioada fiscală în care a intervenit 
exigibilitatea taxei pe valoarea 
adăugată pentru operaţiunea care 
face obiectul ajustării. În cazul în 
care, ulterior pronunţării hotărârii 
judecătoreşti de închidere a 
procedurii prevăzute de legislaţia 
insolvenţei, în cazul falimentului 
beneficiarului sau a pronunţării 
hotărârii judecătoreşti de confirmare 
a planului de reorganizare, sunt 
încasate sume aferente creanţelor 
scoase din evidenţa contabilă, în 
cazul falimentului sau sume aferente 
creanţelor modificate sau eliminate 
prin planul de reorganizare, se 
anulează ajustarea efectuată, 
corespunzător sumelor respective, 
prin decontul perioadei fiscale în 
care acestea sunt încasate; 
Autor 
Dp. Bogdan Huţuca – PNL 

53.  
 
 
 
 
Art. 316 
(8) Organele fiscale competente vor 
înregistra în scopuri de TVA, 
conform prezentului articol, toate 

 38.La articolul 316 alineatele (8), 
(9), (11) litera h), partea 
introductivă a alineatului (12) și 
alin. (12) litera e) se modifică și 
vor avea următorul cuprins: 
 
(8) Organele fiscale competente vor 
înregistra în scopuri de TVA, 
conform prezentului articol, toate 
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amendamentelor propuse 
persoanele care, în conformitate cu 
prevederile prezentului titlu, sunt 
obligate să solicite înregistrarea, 
conform alin. (1), (2), (4) și (6) sau 
solicită înregistrarea conform alin. 
(12). 

persoanele care, în conformitate cu 
prevederile prezentului titlu, sunt 
obligate să solicite înregistrarea, 
conform alin.(1), (2), (4) și (6). 
Autor 
Dp. Bogdan Huţuca – PNL 

 Cod Fiscal    
 (9) În aplicarea prevederilor alin. 

(8), prin ordin al președintelui 
A.N.A.F., se stabilesc criterii 
pentru condiționarea înregistrării 
în scopuri de TVA a societăților cu 
sediul activității economice în 
România, înființate în baza Legii 
nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, care sunt supuse 
înmatriculării la registrul 
comerțului. Organele fiscale 
competente stabilesc, pe baza 
acestor criterii, dacă persoana 
impozabilă justifică intenția și are 
capacitatea de a desfășura 
activitate economică, pentru a fi 
înregistrată în scopuri de TVA. 
Prin excepție de la prevederile 
alin. (8), organele fiscale 
competente nu vor înregistra în 
scopuri de TVA persoanele 
impozabile care nu îndeplinesc 
criteriile stabilite prin ordin al 
președintelui A.N.A.F. 

 (9) Prin excepție de la prevederile 
alin.(8), organele fiscale 
competente nu înregistrează în 
scopuri de TVA persoana 
impozabilă, societate cu sediul 
activității economice în Romania, 
înființată în baza Legii societăților 
nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, care prezintă risc fiscal 
ridicat.  Prin ordin al 
președintelui ANAF se stabilesc 
criteriile pentru evaluarea riscului 
fiscal.” 
.......................................................... 
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(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 Alin.(11) lit. h) dacă persoana 

impozabilă, societate cu sediul 
activității economice în România, 
înființată în baza Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, supusă 
înmatriculării la registrul comerțului, 
nu justifică intenția și capacitatea 
de a desfășura activitate 
economică potrivit criteriilor și în 
termenele stabilite prin ordin al 
președintelui A.N.A.F 
Cod Fiscal. 

 lit. h) dacă persoana impozabilă, 
societate cu sediul activității 
economice în Romania, înființată în 
baza Legii societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, supusă 
înmatriculării la registrul comerțului, 
prezintă risc fiscal ridicat.  Prin 
ordin al președintelui ANAF se 
stabilesc criteriile pentru 
evaluarea riscului fiscal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12) Procedura de anulare a 
înregistrării în scopuri de TVA este 
stabilită prin normele procedurale în 
vigoare. După anularea înregistrării 
în scopuri de TVA conform alin. 
(11) lit. a) - e) și h), la solicitarea 
persoanelor impozabile organele 
fiscale competente înregistrează 
persoanele impozabile în scopuri 
de TVA aplicând prevederile alin. 
(9) astfel: 
e) în situația prevăzută la alin. (11) 
lit. h), dacă încetează situația care a 
condus la anulare, de la data 
comunicării deciziei de înregistrare 
în scopuri de TVA. 
 
 

  (12) Procedura de anulare a 
înregistrării în scopuri de TVA este 
stabilită prin normele procedurale în 
vigoare. După anularea înregistrării 
în scopuri de TVA conform alin.(11) 
lit. a)-e) și h), organele fiscale 
înregistrează persoanele 
impozabile la solicitarea acestora, 
astfel: 
.......................................................... 
 
e) în situația prevăzută la alin. (11) 
lit. h), dacă încetează situația care a 
condus la anulare, respectiv 
societatea nu mai prezinta risc 
fiscal ridicat, conform criteriilor 
stabilite la alin. 11 lit. h), de la data 
comunicării deciziei de înregistrare 

Art. 316 alin.(8) – s-a eliminat 
trimiterea și la alin.(12), iar din 
preambulul art. 316 (12) s-a eliminat 
trimiterea la alin.(9). 
Aceste modificări sunt necesare pentru 
ca persoanele care au fost înregistrate 
și au funcționat, dar li s-a anulat codul 
de TVA conform art 316 alin.(11) lit. 
a)-e) să nu mai treacă prin filtrul 
criteriilor stabilite de ANAF privind 
analiza de risc.  
Astfel,  o persoană care, de exemplu, 
nu a depus 6 deconturi de TVA, I se 
anulează codul de TVA conform art. 
316(11) lit.d), va solicita înregistrarea 
conform art. 316 (12) lit. c), dar i s-ar 
aplica și alin.(9), cel referitor la riscul 
fiscal, deși legea prevede că singura 
lor obligație ar fi să depună 
deconturile pe care nu le-au depus și o 
declarație pe propria răspundere că vor 
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amendamentelor propuse 
 
 
(19) În vederea justificării intenției 
și a capacității de a desfășura 
activitate economică, în sensul alin. 
(9) și alin. (11) lit. h), societățile cu 
sediul activității economice în 
România, înființate în baza Legii nr. 
31/1990, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, care sunt 
supuse înmatriculării la registrul 
comerțului furnizează organului 
fiscal informații relevante, prin 
completarea unei declarații al cărei 
model este aprobat prin ordin al 
președintelui A.N.A.F. 
Legea 227/2015 

în scopuri de TVA. 
 
39. La articolul 316, alineatul (19) 
se abrogă. 
 
 
Autor 
Dp. Bogdan Huţuca – PNL 
 

depune la timp deconturile de TVA. 
În acest fel, numai societăților nou 
înființate, precum și celor care 
depășesc plafonul de scutire sau 
solicită prin opțiune înregistrarea în 
scopuri de TVA, li se vor aplica 
prevederile art.316 alin.(9) din Codul 
fiscal, deoarece organele fiscale au 
deja instrumentul prevăzut la art. 316 
alin.(11) lit. h) pentru a putea anula 
codul de TVA al unei persoane care 
prezintă risc fiscal ridicat. 
În plus a fost introdusă obligaţia de a 
stabiliti criteriile de evalaure a riscului 
fiscal prin normele metodologice care 
sunt aprobate prin HG si prin urmare 
pot fi cunoscute de catre contribuabil 
si nu cum se intampla in prezent cand 
criteriile de evalaure sunt stabilite 
printr-un ordin al presedintetelui 
ANAF care nu are un caracter public 
ci unul intern. 
In ceea ce priveste anularea codului de 
TVA, organele fiscale au potrivit art 
316 (11) mai multe instrumente pentru 
a anula codul de TVA al unei persoane 
impozabile care deja funcționează, 
astfel: 

-cele prevăzute la alin.(11) 
lit. a)-e), care prevăd situații concrete, 
transparente, care sunt cunoscute de 
contribuabili ( nedepunerea de 
deconturi, depunerea de deconturi pe 
zero, asociați/administrator cu 
infractiuni în cazierul fiscal) . 
Conform modificărilor propuse aceștia 
nu vor mai verifica și la reînregistrare 
din perspectiva riscului fiscal 
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amendamentelor propuse 
societatea respectivă. 

-cele prevăzute la alin.(11) 
lit. h), unde se dă posibilitatea 
organelor fiscale de a anula codul de 
TVA al unei personae impozabile, dar  
pe baza unor criterii de evaluarea a 
riscului transparente prevăzute prin 
normele metodologice, devenind astfel 
cunoscute de către contribuabili. Au 
fost eliminate orice referiri la intenția 
și capacir contribuabili, la fel ca și 
pentru cei nou înregistrați. 
Modificările propuse au în vedere 
respectarea jurispudenței CJUE, astfel 
cum prevede și Tratatul de aderare si 
art 11 din Codul fiscal, respectiv 
decizia în cazul C-527/11 Ablessio. În 
acest caz Curtea a decis că statele 
membre nu au dreptul să refuze 
înregistrarea în scopuri de TVA a unei 
personae impozabile pentru motivul că 
aceasta nu poate justfica că are 
suficinte resurse financiare, tehnice și 
umane în momentul în care depune o 
cerere de înregistrare în scopuri de 
TVA. În baza art. 273 din Directiva 
2006/112/CEE, statele membre pot 
totuși să împiedice înregistrarea în 
scopuri de TVA dacă aceasta ar fi 
utilizată în scop fraudulos. În acest 
sens toate referirile la intenția și 
capacitatea unei persoane impozabile 
de  desfășura activități economice au 
fost eliminate prin prezenta propunere. 
 
În prezent, criteriile şi punctajul 
acestora ce conduc la înregistrarea ca 
plătitor de TVA şi anularea 
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Motivarea  

amendamentelor propuse 
înregistrării ca plătitor de TVA se 
realizează prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F. nepublicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
Astfel, persoana impozabilă se află în 
imposibilitatea de a identifica acele 
situaţii care conduc la neînregistrarea 
în scopuri de TVA. 
De asemenea, în situaţia anulării 
calităţii de plătitor de TVA, persoana 
impozabilă nu poate identifica acele 
situaţii care trebuie înlăturate astfel 
încât să redobândească această 
calitate. 
Aşa cum este reglementată astăzi 
înregistrarea persoanelor impozabile 
în scopuri de TVA se încalcă 
principiul constituţional al securităţii 
juridice: „pentru a respecta legea, ea 
trebuie cunoscută şi înţeleasă, iar 
pentru a fi înţeleasă, trebuie să fie 
suficient de precisă şi previzibilă, 
aşadar să ofere securitate juridică 
destinatarilor săi.” (Curtea 
Constituţională) 

54. Art. 336: Definiţii 
În înţelesul prezentului capitol, 
termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
4. autoritate competentă reprezintă 
autoritatea definită potrivit 
prevederilor din normele 
metodologice; 
 
 
(Legea 227/2015) 

 40.La articolul 336, punctul 4 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
4. autoritatea competentă reprezintă: 
a) direcţiile generale regionale ale 
finanţelor publice, Direcţia 
generală de administrare a 
marilor contribuabili, denumite în 
continuare autoritate fiscală 
teritorială; 

În scopul fluidizării procedurii de 
autorizare a antrepozitelor de produse 
accizabile, prin descentralizarea 
acestei activități, este necesară 
implementarea și în România a 
practicii statelor din Uniunea 
Europenă, unde s-a conturat o practică 
unitară la nivelul majorității statelor 
membre, în sensul că  activitatea de 
autorizare este realizată de autoritățile 
echivalente ANAF/Vamă (cu titlu de 
exemplu, Luxemburg, Olanda, 
Finlanda, Franța, Letonia, Croația, 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
b) structura cu atribuții de 
monitorizare, control și/ sau 
soluționare a contestațiilor din 
cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice - aparat central, denumită 
în continuare autoritate fiscală 
centrală; 
c) structura cu atribuţii în 
elaborarea legislaţiei privind 
regimul accizelor din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice - 
aparat central, denumită în 
continuare autoritate fiscală 
centrală; 
d) structurile de specialitate din 
cadrul Direcţiei Generale a 
Vămilor, denumite în continuare 
autoritate vamală centrală sau 
teritorială, după caz; 
e) direcţiile regionale vamale sau 
birourile vamale de interior şi/sau 
birourile vamale de frontieră, 
denumite în continuare autoritate 
vamală teritorială. 
 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

Portugalia, Polonia, Cipru, Suedia, 
Malta, Austria, Slovenia, Estonia). 
Modificările propuse asigură, de 
asemenea, și corectarea 
disfuncționalităților actuale, respectiv: 
- informațiile solicitate în prezent de 
secretariatul Comisiei nu sunt  primite 
întotdeauna la timp sau nu dețin o 
acuratețe care să permită utilizarea lor 
în procesul de autorizare; 
- la nivelul Comisiei sunt primite 
informații contradictorii cu privire la 
îndeplinirea condițiilor de autorizare 
de către anumiți operatori economici, 
precum și la respectarea ulterioară a 
acestor condiții; 
- divizarea activității Comisiei pe cele 
8 regiuni, ceea ce ar avea ca și efect 
diminuarea considerabilă a volumului 
de muncă pe care-l presupune această 
activitate pe fiecare comisie în parte; 
-are consecință directă eliminarea 
tergiversării în luarea măsurilor 
necesare în ceea ce privește 
autorizarea, revocarea, suspendarea, 
anularea autorizațiilor; 
Pentru asigurarea imparțialității și 
echidistanței, urmează ca activitatea 
de monitorizare a respectării 
procedurilor legale, precum și 
soluționarea contestațiilor, să se 
realizeze de o structură de la nivelul 
Ministerului Finanțelor Publice, 
independentă față de cele implicate în 
procesul de autorizare,  care va asigura 
aplicarea coerentă a politicii fiscale în 
domeniul de reglementare. 

55.   41.La articolul 342, alineatele (1) Potrivit art. 10 alin. (2) din Directiva 



51/85 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
ART. 342: Nivelul accizelor 
 
    (1) Nivelul accizelor este prevăzut 
în anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezentul titlu. 
Nivelul accizelor aplicabil în anul 
2016 este prevăzut în coloana 3 din 
anexa nr. 1. Începând cu anul 2017 
inclusiv, nivelul accizelor aplicabil 
de la data de 1 ianuarie a fiecărui an, 
respectiv 1 aprilie a fiecărui an 
pentru ţigarete este nivelul prevăzut 
în coloana 4 din anexa nr. 1, 
actualizat conform prevederilor alin. 
(2). 
    (2) Nivelul accizelor prevăzut în 
coloana 4 din anexa nr. 1 se 
actualizează anual cu creşterea 
preţurilor de consum din ultimele 12 
luni, calculată în luna septembrie a 
anului anterior celui de aplicare, faţă 
de perioada octombrie 2014 - 
septembrie 2015, comunicată oficial 
de Institutul Naţional de Statistică 
până la data de 15 octombrie. 
Nivelul accizelor actualizat se 
publică pe site-ul Ministerului 
Finanţelor Publice, până cel mai 
târziu pe data de 20 octombrie a 
fiecărui an. 
     
 

și (2) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
„ (1) Nivelul accizelor este prevăzut 
în anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezentul titlu. 
Nivelul accizelor aplicabil în anul 
2017 este prevăzut în coloana 3 
din anexa nr. 1. Începând cu anul 
2018 inclusiv, nivelul accizelor 
aplicabil de la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an, respectiv 1 aprilie a 
fiecărui an pentru ţigarete este 
nivelul prevăzut în coloanele 4 – 8 
din anexa nr. 1, actualizat conform 
prevederilor alin. (2). 
    (2) Cu excepția produselor 
accizabile care se regăsesc la nr. 
crt. 6 din anexa nr. 1, nivelul 
accizelor prevăzut în coloanele 4 – 8 
din anexa nr. 1 se actualizează cu 
creşterea preţurilor de consum din 
ultimele 12 luni, calculată în luna 
septembrie a anului anterior celui de 
aplicare, faţă de perioada octombrie 
2014 - septembrie 2015, comunicată 
oficial de Institutul Naţional de 
Statistică până la data de 15 
octombrie. Nivelul accizelor 
actualizat se publică pe site-ul 
Ministerului Finanţelor Publice, 
până cel mai târziu pe data de 20 
octombrie a fiecărui an.” 

2011/64UE privind structura și ratele 
accizelor aplicate tutunului prelucrat, 
acciza totală pentru țigarete reprezintă 
cel puțin 60 % din prețul mediu 
ponderat de vânzare cu amănuntul al 
țigaretelor eliberate pentru consum, și 
nu poate fi mai mică de 90 EUR 
pentru 1 000 de țigarete, indiferent de 
prețul mediu ponderat de vânzare cu 
amănuntul.  
Pentru a îndeplini aceste cerințe, 
România beneficiază de o perioadă de 
tranziție până la 31 decembrie 2017, 
iar în acest sens, în conformitate cu 
art. 10 alin. (3) art. 11 alin. (1) din 
Directiva 2011/64UE, nivelul 
accizelor trebuie să crească treptat 
pănă în anul 2019. 
 De asemenea, în temeiul Directivei 
2011/64U, statele membre ar trebui să 
aibă în vedere apropierea nivelurilor 
accizelor pentru tutunul fin tăiat 
destinat rulării în țigarete cu nivelurile 
accizelor aplicabil țigaretelor, pentru a 
se lua mai mult în considerare gradul 
de concurență dintre cele două 
produse, 
 
În prezent în România nivelul accizei 
totale la țigarete este de 435,58 
lei/1.000 de țigarete, care reprezintă 
mai puțin de 60% din pretul mediu 
ponderat de vânzare cu amănuntul al 
țigaretelor. 
Astfel, luând în considerare actualul  
preț mediu ponderat de vânzare cu 
amănuntul al țigaretelor, respectiv 
759,70 lei/1000 țigarete, România ar 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
(Lege 227/2015)  

 
trebui ca până cel târziu în anul 2019 
sa ajusteze treptat nivelul accizei 
totale  până la cel puțin 455,82 
lei/1000 țigarete. 
În ceea ce privește nivelul accizelor 
aplicabil tutunului de fumat, acesta 
este in prezent de 383,78 lei/kg, fiind 
mult mai scăzut decât nivelul aplicabil 
al accizelor pentru țigarete. 
 
 Având în vedere aceste cerințe și 
luând în considerare nevoia de 
predictbilitate fiscală, se impune 
implementarea unui calendar de 
creștere graduală a accizelor pentru 
perioada 2017 – 2022. 
În ceea ce privește eliminarea 
actualizării cu indicele prețurilor de 
consum a accizelor pentru țigarete, 
menționăm că această propunere are în 
vedere faptul că nivelul accizelor se 
calculează în funcție de pretul de 
vânzare cu amănuntul, preț care 
reflectă evoluția inflației. 

56.  
 
 

 42.La articolul 342, după alineatul 
(12) se introduce un nou alineat, 
alineatul (13) cu următorul 
cuprins: 
„(13) În perioada 1 iulie 2017 - 31 
martie 2018 inclusiv, acciza 
specifică pentru ţigarete este de 
333,582 lei/1.000 ţigarete.” 

 

57.  
 
Art. 359: Reguli generale 

 43.Articolul 359 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Art. 359: Reguli generale 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
(1) Autorizarea antrepozitelor 
fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a 
expeditorilor înregistraţi şi a 
importatorilor autorizaţi se 
efectuează de către autoritatea 
competentă prin Comisia pentru 
autorizarea operatorilor cu 
produse supuse accizelor 
armonizate, instituită la nivelul 
Ministerului Finanţelor Publice, 
denumită în continuare Comisie. 
(2) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), autorizarea antrepozitelor 
fiscale pentru producţia exclusivă de 
vinuri realizată de către 
contribuabili, alţii decât 
contribuabilii mari şi mijlocii 
stabiliţi conform reglementărilor în 
vigoare, micile distilerii prevăzute la 
art. 353, precum şi micile fabrici de 
bere independente prevăzute la art. 
349 se poate face şi prin comisii 
constituite la nivelul structurilor 
teritoriale ale A.N.A.F., denumite în 
continuare comisii teritoriale. 
 
(Legea 227/2015) 

(1)Autorizarea antrepozitelor fiscale, 
a destinatarilor înregistraţi, a 
expeditorilor înregistraţi şi a 
importatorilor autorizaţi se 
efectuează de către Direcțiile 
generale regionale ale finanțelor 
publice. 
 
 
 
 
(2) Procedura și condițiile în care 
se realizează autorizarea 
antrepozitelor fiscale, a 
destinatarilor înregistraţi, a 
expeditorilor înregistraţi şi a 
importatorilor autorizaţi se 
stabilesc prin ordin al ministrului 
finanțelor publice la propunerea 
A.N.A.F. 

Pentru considerentele de mai 
sus, modificarea asigură 
divizarea activității Comisiei pe 
cele 8 regiuni și, respectiv, 
fluidizarea activității acestora 
 
 
 
 
 
 
 

58.   44.Articolele 360 și 361 se abrogă. 
 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 

Pentru corelare tehnică  cu 
prevederile art.336 pct.4 de  
redefinire a autorității 
competente 



54/85 
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(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

59. Art. 363: Cererea de autorizare ca 
antrepozit fiscal 
(4) Dacă în urma analizării 
documentaţiei anexate la cererea 
înregistrată direcţia de specialitate 
constată că aceasta este incompletă, 
dosarul în cauză poate fi restituit 
autorităţii competente. 
 
(Legea 227/2015) 

 45.La articolul 363 alineatul (4) se 
abrogă. 
 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

Pentru corelare tehnică  cu 
prevederile art.336 pct.4 de  
redefinire a autorității 
competente 

60. Art. 366: Respingerea cererii de 
autorizare 
 
 
 
(Legea 227/2015) 

 46.La articolul 366, după alineatul 
(2) se introduc două noi alineate, 
alin. (3) şi (4) cu următorul 
cuprins:  
 
(3) Soluționarea contestațiilor 
potrivit alin. (2) se realizează de 
către structura cu atribuții de 
soluționare a contestațiilor din 
cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice - aparat central 
(4) Procedura de soluționare a 
contestațiilor se stabilește prin 
ordin al ministrului finanțelor 
publice. 
 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluționarea contestațiilor 
urmează a se realiza de o 
structură centrală din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice, 
independentă față de structurile 
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(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
Sorin, Badea Leonardo cu atribuții în ceea ce privește 

autorizarea operatorilor de 
produse supuse accizelor 
armonizate, pentru asigurarea 
unui tratament corect, imparțial 
și echidistant, precum și 
eliminarea întârzierilor în 
soluționarea contestațiilor. 

61. Art. 369: Anularea, revocarea şi 
suspendarea autorizaţiei de 
antrepozit fiscal 
(5) Antrepozitarul autorizat poate 
contesta decizia de suspendare, 
revocare sau anulare a autorizaţiei 
pentru un antrepozit fiscal, potrivit 
legislaţiei privind contenciosul 
administrativ. 
 
(Legea 227/2015) 

 47.La articolul 369, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(5) Antrepozitarul autorizat poate 
contesta decizia de suspendare, 
revocare sau anulare a autorizaţiei 
pentru un antrepozit fiscal, la 
structura cu atribuții de 
soluționare a contestațiilor din 
cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice - aparat central, potrivit 
legislaţiei privind contenciosul 
administrativ. 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

Soluționarea contestațiilor 
urmează a se realiza de o 
structură centrală din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice, 
independentă față de structurile 
cu atribuții în ceea ce privește 
autorizarea operatorilor de 
produse supuse accizelor 
armonizate, pentru asigurarea 
unui tratament corect, imparțial 
și echidistant, precum și 
eliminarea întârzierilor în 
soluționarea contestațiilor. 

62.  
Art. 371: Cererea de autorizare ca 
destinatar înregistrat 
(1) Destinatarul înregistrat poate să 
îşi desfăşoare activitatea în această 
calitate numai în baza autorizaţiei 

 48.La articolul 371, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(1) Destinatarul înregistrat poate să 
îşi desfăşoare activitatea în această 
calitate numai în baza autorizaţiei 

Pentru corelare tehnică  cu 
prevederile art.336 pct.4 de  
redefinire a autorității 
competente. 
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(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
valabile emise de Comisie, potrivit 
prevederilor din normele 
metodologice. 
 
(Legea 227/2015) 

valabile emise de autoritatea 
prevăzută la art. 359 alin. (1), 
potrivit prevederilor din normele 
metodologice. 
 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

63. Art. 374: Respingerea cererii de 
autorizare ca destinatar 
înregistrat 
(2) În cazul în care autoritatea 
competentă a respins cererea de 
autorizare a unui destinatar 
înregistrat, persoana care a depus 
cererea poate contesta această 
decizie, conform prevederilor 
legislaţiei privind contenciosul 
administrativ. 
 
(Legea 227/2015) 

 49.La articolul 374, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(2) În cazul în care autoritatea 
prevăzută la art. 359 alin. (1) a 
respins cererea de autorizare a unui 
destinatar înregistrat, persoana care 
a depus cererea poate contesta 
această decizie la structura cu 
atribuții de soluționare a 
contestațiilor din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice - 
aparat central,  conform 
prevederilor legislaţiei privind 
contenciosul administrativ. 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo  

Pentru asigurarea unui 
tratament corect, imparțial și 
echidistant, precum și 
eliminarea întârzierilor în 
soluționarea contestațiilor. 

64.  
Art. 377: Revocarea autorizaţiei 
de destinatar înregistrat 

 50.La articolul 377, alineatele (3) 
şi (4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

Pentru corelare tehnică  cu 
prevederile art.336 pct.4 de  
redefinire a autorității 



57/85 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
(3) În cazuri excepţionale când 
interesele legitime ale destinatarului 
înregistrat impun aceasta, Comisia 
poate decala termenul de intrare în 
vigoare a deciziei de revocare, la o 
dată ulterioară. 
 
(4) Destinatarul înregistrat 
nemulţumit poate contesta decizia de 
revocare a autorizaţiei, potrivit 
legislaţiei privind contenciosul 
administrativ. 
 
(Legea 227/2015) 

(3) În cazuri excepţionale când 
interesele legitime ale destinatarului 
înregistrat impun aceasta, 
autoritatea prevăzută la art. 359 
alin. (1) pot decala termenul de 
intrare în vigoare a deciziei de 
revocare, la o dată ulterioară. 
(4) Destinatarul înregistrat 
nemulţumit poate contesta decizia de 
revocare a autorizaţiei la structura 
cu atribuții de soluționare a 
contestațiilor din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice - 
aparat central, potrivit legislaţiei 
privind contenciosul administrativ. 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

competente. 

65.  
Art. 379: Cererea de autorizare ca 
expeditor înregistrat 
(1)Expeditorul înregistrat în 
România poate să-şi desfăşoare 
activitatea în această calitate numai 
în baza autorizaţiei valabile emise de 
Comisie. 
 
(Legea 227/2015) 

 51.La articolul 379, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(1) Expeditorul înregistrat în 
România poate să-şi desfăşoare 
activitatea în această calitate numai 
în baza autorizaţiei valabile emise de 
autoritatea prevăzută la art. 359 
alin. (1). 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 

Pentru corelare tehnică  cu 
prevederile art.336 pct.4 de  
redefinire a autorității 
competente. 
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Motivarea  

amendamentelor propuse 
Sorin, Badea Leonardo 

66. Art. 380: Condiţii de autorizare ca 
expeditor înregistrat 
 
Comisia eliberează autorizaţia de 
expeditor înregistrat numai dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: 
(...) 
 
(Legea 227/2015) 
 

 52.Partea introductivă a 
articolului 380 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Autoritatea prevăzută la art. 359 
alin. (1) eliberează autorizaţia de 
expeditor înregistrat numai dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

Pentru corelare tehnică  cu 
prevederile art.336 pct.4 de  
redefinire a autorității 
competente. 

67.  
Art. 382: Respingerea cererii de 
autorizare ca expeditor înregistrat 
(2) În cazul în care autoritatea 
competentă a respins cererea de 
autorizare a unui expeditor 
înregistrat, persoana care a depus 
cererea poate contesta această 
decizie, conform prevederilor 
legislaţiei privind contenciosul 
administrativ. 
(Legea 227/2015) 

 53.La articolul 382, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(2) În cazul în care autoritatea 
prevăzută la art. 359 alin. (1) au 
respins cererea de autorizare a unui 
expeditor înregistrat, persoana care a 
depus cererea poate contesta această 
decizie la structura cu atribuții de 
soluționare a contestațiilor din 
cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice - aparat central, conform 
prevederilor legislaţiei privind 
contenciosul administrativ. 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

Soluționarea contestațiilor 
urmează a se realiza de o 
structură centrală din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice, 
independentă față de structurile 
cu atribuții în ceea ce privește 
autorizarea operatorilor de 
produse supuse accizelor 
armonizate, pentru asigurarea 
unui tratament corect, imparțial 
și echidistant, precum și 
eliminarea întârzierilor în 
soluționarea contestațiilor. 

68.   54.La articolul 385, alineatele (2)  
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(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
Art. 385: Revocarea autorizaţiei 
de expeditor înregistrat 
(2) În cazul în care expeditorul 
înregistrat doreşte să renunţe la 
autorizaţie, acesta are obligaţia să 
notifice acest fapt Comisiei cu cel 
puţin 60 de zile înainte de data de la 
care renunţarea la autorizaţie 
produce efecte. 
 
 
(4) Expeditorul înregistrat 
nemulţumit poate contesta decizia de 
revocare a autorizaţiei, potrivit 
legislaţiei privind contenciosul 
administrativ. 
(Legea 227/2015) 

și (4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
(2) În cazul în care expeditorul 
înregistrat doreşte să renunţe la 
autorizaţie, acesta are obligaţia să 
notifice acest fapt autoritatea 
prevăzută la art. 359 alin. (1) cu 
cel puţin 60 de zile înainte de data 
de la care renunţarea la autorizaţie 
produce efecte. 
........................................................... 
(4) Expeditorul înregistrat 
nemulţumit poate contesta decizia de 
revocare a autorizaţiei la structura 
cu atribuții de soluționare a 
contestațiilor din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice - 
aparat central, potrivit legislaţiei 
privind contenciosul administrativ. 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluționarea contestațiilor 
urmează a se realiza de o 
structură centrală din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice, 
independentă față de structurile 
cu atribuții de revocare a 
autorizației operatorilor de 
produse supuse accizelor 
armonizate, pentru asigurarea 
unui tratament corect, imparțial 
și echidistant, precum și 
eliminarea întârzierilor în 
soluționarea contestațiilor. 

69.  
Art. 387: Cererea de autorizare ca 
importator autorizat 
(1) Importatorul autorizat în 
România poate să-şi desfăşoare 
activitatea în această calitate numai 
în baza autorizaţiei valabile emise de 
Comisie. 

 55.La articolul 387, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(1) Importatorul autorizat în 
România poate să-şi desfăşoare 
activitatea în această calitate numai 
în baza autorizaţiei valabile emise de 
autoritatea prevăzută la art. 359 

Pentru corelare tehnică  cu 
prevederile art.336 pct.4 de  
redefinire a autorității 
competente. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
(Legea 227/2015) alin. (1). 

Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

70. Art. 388: Condiţii de autorizare ca 
importator autorizat 
 
Comisia eliberează autorizaţia de 
importator autorizat numai dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: 
(...) 
 
(Legea 227/2015) 

 56.Partea introductivă a 
articolului 388 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Autoritatea prevăzută la art. 359 
alin. (1) eliberează autorizaţia de 
importator autorizat numai dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

Pentru corelare tehnică  cu 
prevederile art.336 pct.4 de  
redefinire a autorității 
competente. 

71.  
Art. 390: Respingerea cererii de 
autorizare ca importator autorizat 
(2)În cazul în care autoritatea 
competentă a respins cererea de 
autorizare a unui importator 
autorizat, persoana care a depus 
cererea poate contesta această 
decizie, conform prevederilor 
legislaţiei privind contenciosul 
administrativ. 
(Legea 227/2015) 

 57.La articolul 390, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
(2) În cazul în care autoritatea 
prevăzută la art. 359 alin. (1) a 
respins cererea de autorizare a unui 
importator autorizat, persoana care a 
depus cererea poate contesta această 
decizie la structura cu atribuții de 
soluționare a contestațiilor din 
cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice - aparat central, conform 
prevederilor legislaţiei privind 
contenciosul administrativ. 
Autor: 

Soluționarea contestațiilor 
urmează a se realiza de o 
structură centrală din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice, 
independentă față de structurile 
cu atribuții în ceea ce privește 
autorizarea operatorilor de 
produse supuse accizelor 
armonizate, pentru asigurarea 
unui tratament corect, imparțial 
și echidistant, precum și 
eliminarea întârzierilor în 
soluționarea contestațiilor. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

72. Art. 393: Revocarea autorizaţiei 
de importator autorizat 
 
(2)În cazul în care importatorul 
autorizat doreşte să renunţe la 
autorizaţie, acesta are obligaţia să 
notifice acest fapt Comisiei cu cel 
puţin 60 de zile înainte de data de la 
care renunţarea la autorizaţie 
produce efecte. 
 
 
(4)Importatorul autorizat nemulţumit 
poate contesta decizia de revocare a 
autorizaţiei, potrivit legislaţiei 
privind contenciosul administrativ. 
(Legea 227/2015) 

 58.La articolul 393, alineatele (2) 
şi (4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
(2) În cazul în care importatorul 
autorizat doreşte să renunţe la 
autorizaţie, acesta are obligaţia să 
notifice acest fapt autoritatea 
prevăzută la art. 359 alin. (1) cu 
cel puţin 60 de zile înainte de data 
de la care renunţarea la autorizaţie 
produce efecte. 
.......................................................... 
(4) Importatorul autorizat 
nemulţumit poate contesta decizia de 
revocare a autorizaţiei la structura 
cu atribuții de soluționare a 
contestațiilor din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice - 
aparat central, potrivit legislaţiei 
privind contenciosul administrativ. 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

 
 
 
Pentru corelare tehnică  cu 
prevederile art.336 pct.4 de  
redefinire a autorității 
competente.  
 
 
 
Soluționarea contestațiilor 
urmează a se realiza de o 
structură centrală din cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice, 
independentă față de structurile 
cu atribuții de revocare a 
autorizației operatorilor de 
produse supuse accizelor 
armonizate, pentru asigurarea 
unui tratament corect, imparțial 
și echidistant, precum și 
eliminarea întârzierilor în 
soluționarea contestațiilor. 

73.  
 
   _________________________ 

 59.După secțiunea a 12-a a 
capitolului I, al titlului VIII, se 
introduce o nouă secțiune, 
secțiunea a 121 -a cuprinzând 

Pentru asigurarea imparțialității 
și echidistanței, urmează ca 
activitatea de monitorizare a 
respectării procedurilor legale, 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
articolul 3931, cu următorul 
cuprins: 
Secțiunea a 121 a: Monitorizare și 
control 
Art.3931 

Activitate de monitorizare și 
control 
 
Activitatea de monitorizare și 
control a respectării, de către 
autoritatea prevăzută la art. 359 
alin. (1), a condițiilor legale 
privind  autorizarea antrepozitarilor 
autorizați, a destinatarilor 
înregistraţi, a expeditorilor 
înregistraţi şi a importatorilor 
autorizaţi se efectuează de către 
Ministerului Finanțelor Publice, 
potrivit procedurii aprobate prin 
ordin al ministrului finanțelor 
publice. 
 
Autor: 
Deputaţi Grup PSD: Pau Radu 
Adrian, Budai Marius, Lazăr 
Sorin, Badea Leonardo 

să se realizeze de o structură de 
la nivelul Ministerului 
Finanțelor Publice, 
independentă față de cele 
implicate în procesul de 
autorizare,  care va asigura 
aplicarea coerentă a politicii 
fiscale în domeniul de 
reglementare. 

74.   60.După  articolul 487, se 
introduce un nou articol, articolul 
4871 cu următorul cuprins : 
 
Termenul de depunere a 

 
Clarificarea  termenului de 
depunere a documentelor 
justificative , de către 
persoanele îndreptățite să 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
documentelor 
„Art. 4871- Scutirile sau reducerile 
de la plata impozitului/taxei pe 
clădiri, a impozitului/taxei pe teren, 
a  impozitului pe mijloacele de 
transport prevăzute la art. 456, 464 
și 469 se aplică începând cu data de 
1 ianuarie a anului fiscal, 
persoanelor care dețin documente  
justificative emise până la data de 31 
decembrie a anului fiscal anterior și 
care sunt depuse la compartimentele 
de specialitate ale autorităților 
publice locale, până la data de 31 
martie, inclusiv. 

beneficieze de  scutiri /reduceri 
de la plata impozitului/taxei pe 
clădiri, a impozitului/taxei pe 
teren, a  impozitului pe 
mijloacele de transport, care 
este necesar în  emiterea 
deciziilor de impunere de către 
autoritățile locale 

75. Art. II.- În cazul contribuabililor 
prevăzuţi la art. 221 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, care sunt deja înfiinţaţi la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, scutirea de 
impozitul pe profit se aplică pe o 
perioadă de 10 ani de la această dată. 

 Nemodificat  

76. Art. III. - (1)Prin derogare de la 
prevederile art. 4 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, prevederile art. I intră în 
vigoare la data publicării prezentei 
ordonanţe de urgenţă în Monitorul 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
Oficial al României, Partea I. 
(2)Prevederile art. I pct. 7 şi 8 se 
aplică începând cu veniturile 
aferente lunii următoare publicării în 
Monitorul Oficial al României a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, iar 
prevederile art. I pct. 9 se aplică 
numai pentru tranzacţiile încheiate 
începând cu data de 1 a lunii 
următoare publicării în Monitorul 
Oficial al României a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
(3)Prevederile art. I pct. 10-33 se 
aplică începând cu veniturile 
aferente lunii februarie 2017. 

77.   Art. II.-(1) Anexa nr. 1 de la titlul 
VIII „Accize și alte taxe speciale” se 
modifică și se înlocuiește cu Anexa 
nr. 1 la prezenta lege. 
 
(2) Prin derogare de la dispozițiile 
art.4 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, prevederile 
prezentei legi intră în vigoare la 3 
zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, cu excepțiile prevăzute la 
alin.(3) și alin.(4): 
(3) Prin derogare de la dispozițiile 
art.4 din Legea nr.227/2015 privind 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, prevederile  
art.I, pct.1, referitoare la art.13 alin. 
(2) lit.k) intră în vigoare la data de 1 
ianuarie 2018. 
(4) Prin derogare de la dispozițiile 
art.4 din Legea nr.227/2015 privin 
Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, prevederile 
art.I, pct.2, referitoare la art. 25 alin. 
(4) lit. c), art.I pct.5 – referitoare la 
art. 53 alin. (1) lit. e), art.I pct.14 –
referitoare la art. 281 alin.(1) și 
alin.(8), art. 286 alin.(1) lit. c), art. 
287 lit. d), art. 316 alin.(8), (9), 
alin.(11) lit. h), partea introductivă a 
alin.(12) și alin.(12) lit. e) din Legea 
nr.227/2015 intră în vigoare la data 
de 1 octombrie 2017. 

78. Măsuri tranzitorii 
 

 Art. III.- Solicitările adresate 
Comisiei pentru autorizarea 
operatorilor de produse supuse 
accizelor armonizate - constituită la 
nivelul Ministerului Finanțelor 
Publice - și nesoluționate până la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, se soluționează de către 
aceasta. 

Pentru a nu afecta securitatea 
raporturilor și situațiilor juridice 
născute în temeiul reglementării 
anterioare și nefinalizate la 
acest moment, se impune 
introducerea unei dispoziții 
tranzitorii care să clarifice 
modul de soluționare a cererilor 
depuse anterior. 

79.   Art. IV.- Ordinul ministrului 
finanțelor publice  prevăzut la art. 
I pct.14 -  referitor la art. 359 alin. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
(2) se emite în termen de 15 zile de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

80.   Art. V.- La data intrării în vigoare 
a prezentei legi se abrogă    
art. 40 alin. (3) și art. 56 din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 392 din 29 
iunie 2013, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 
 (Anexa nr.1 a titlului VIII al Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal) 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea produsului sau a grupei de 
produse U.M. 

Acciza      (lei/U.M.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Alcool şi băuturi alcoolice 

1 
Bere, din care: 

hl/1 
grad 
Plato 

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
1.1. Bere produsă de producătorii 

independenţi a căror  producţie anuală nu 
depăşeşte 200 mii hl 

1.82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

2 

Vinuri 
 hl de 
produs 

      

2.1. Vinuri liniştite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2. Vinuri spumoase 47,38 47,38 47,38 47,38 47,38 47,38 

3 

Băuturi fermentate, altele decât 
bere şi vinuri 

 hl de 
produs 

      

3.1. liniştite, din care: 396,84 396,84 396,84 396,84 396,84 396,84 
3.1.1. cidru de mere şi de pere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.2. hidromel obţinut prin 

fermentarea unei soluţii de 
miere în apă 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. spumoase 47,38 47,38 47,38 47,38 47,38 47,38 
3.2.1. cidru de mere și de pere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Produse intermediare  hl de 
produs 396,84 396,84 396,84 396,84 396,84 396,84 

5 
Alcool etilic, din care: 

hl de 
alcool 
pur 

3.306,98 3.306,98 3.306,98 3.306,98 3.306,98 3.306,98 

5.1. Alcool etilic produs de micile 
distilerii 1.653,49 1.653,49 1.653,49 1.653,49 1.653,49 1.653,49 

 Tutun prelucrat 

6 Ţigarete 1.000 
ţigarete 439,94 448,74 457,71 466,86 476,20 485,72 

7 Ţigări şi ţigări de foi 1.000 
bucăţi 303,23 303,23 303,23 303,23 303,23 303,23 

8 Tutun de fumat fin tăiat, destinat 
rulării în ţigarete 

kg 383,78 398,70 416,70 435,40 457,20 480,10 

9 Alte tutunuri de fumat kg 383,78 398,70 416,70 435,40 457,20 480,10 

 Produse energetice      
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10 Benzină cu plumb 
tonă 2.530,17 2.530,17 2.530,17 2.530,17 2.530,17 2.530,17 
1000 
litri 1.948,23 1.948,23 1.948,23 1.948,23 1.948,23 1.948,23 

11 Benzină fără plumb 
tonă 2.151,13 2.151,13 2.151,13 2.151,13 2.151,13 2.151,13 
1000 
litri 1.656,36 1.656,36 1.656,36 1.656,36 1.656,36 1.656,36 

12 Motorină 
tonă 1.796,53 1.796,53 1.796,53 1.796,53 1.796,53 1.796,53 
1000 
litri 1.518.04 1.518.04 1.518.04 1.518.04 1.518.04 1.518.04 

13 

Păcură 

tonă 
      

13.1. utilizată în scop comercial 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 
13.2. utilizată în scop necomercial 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 

14 

Gaz petrolier lichefiat 

tonă 

      

14.1. utilizat drept combustibil 
pentru motor 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70 

14.2. utilizat drept combustibil 
pentru încălzire 537,76 537,76 537,76 537,76 537,76 537,76 

14.3. utilizat în consum casnic*1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 

Gaz natural 

GJ 

      

15.1. utilizat drept combustibil 
pentru motor 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 12,32 

15.2. utilizat drept combustibil 
pentru încălzire       

15.2.1. în scop comercial 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 
15.2.2. în scop necomercial 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

16 

Petrol lampant (kerosen)*2)        

16.1. utilizat drept combustibil 
pentru motor 

tonă 2.640,92 2.640,92 2.640,92 2.640,92 2.640,92 2.640,92 
1000 
litri 2.112,73 2.112,73 2.112,73 2.112,73 2.112,73 2.112,73 

16.2. utilizat drept combustibil 
pentru încălzire 

tonă 2.226,35 2.226,35 2.226,35 2.226,35 2.226,35 2.226,35 
1000 
litri 1.781,07 1.781,07 1.781,07 1.781,07 1.781,07 1.781,07 

17 

Cărbune şi cocs 

GJ 

      

17.1. utilizat în scopuri comerciale 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 
17.2. utilizat în scopuri 

necomerciale 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 
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18 

Electricitate 

Mwh 

      

18.1. Electricitate utilizată în scop 
comercial 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 

18.2. Electricitate utilizată în scop 
necomercial 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 

*1) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în 
butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg. 

*2) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează. 
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Anexa nr.2 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal 
 
Nr.
Crt. 

Text inițial  Amendamentul propus și autorul acestuia Motivarea amendamentului 
1.Admitere 

2.Respingere 

Camera 
Decizională 

1.  Art. I 
pct. 10.Alineatele (2) şi (3) ale articolului 
139 se abrogă. 
pct.11.Articolul 140 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 140: Baza de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale datorate de angajatori sau 
persoane asimilate acestora, prevăzute la 
art. 136 lit. c) 
Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. 
c), baza lunară de calcul pentru contribuţia 
de asigurări sociale o reprezintă suma 
câştigurilor brute prevăzute la art. 139, 
realizate de persoanele fizice care obţin 
venituri din salarii sau asimilate salariilor 
asupra cărora se datorează contribuţia 
individuală." 
pct.12.Alineatele (2) şi (4) ale articolului 
143 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
"(2) În situaţia în care totalul veniturilor 
prevăzute la alin. (1) este mai mare decât 
valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu 
brut, contribuţia individuală de asigurări 
sociale se calculează în limita acestui 

La articolul 1, punctele 10, 11, 12 și 18  
se elimină. 
Autor 
Dep Claudiu Năsui 

 Camera 
Deputaților 
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plafon. Câştigul salarial mediu brut este cel 
utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin 
legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 
........................................................... 
(4) Pe perioada în care şomerii beneficiază 
de concedii medicale şi de indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate, cu excepţia 
cazurilor de accident de muncă sau boală 
profesională, baza lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale datorate 
bugetului asigurărilor sociale de stat este 
suma reprezentând 35% din câştigul 
salarial mediu brut, prevăzut la alin. (2), 
corespunzător numărului zilelor lucrătoare 
din concediul medical, iar contribuţia de 
asigurări sociale se suportă la nivelul cotei 
stabilite pentru condiţii normale de muncă." 
pct.18.Alineatul (3) al articolului 157 se 
abrogă. 

2.  Art. 7: Definiţii ale termenilor comuni 
(Legea 227/2015) 

La articolul 7, după punctul 47 se 
introduce un nou punct, punctul 48, cu 
următorul cuprins: 
48. valoare de piaţă – valoarea 
construcţiilor şi a terenurilor 
determinată de un evaluator autorizat 
printr-o abordare de piaţă. 
 
Autori:  
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI – Deputat PNL 
Florin CÎŢU - Senator PNL 
 

1.Completare necesară pentru coerenţa 
actului normativ şi corelarea cu 
modificările operate la art.458 şi art.460 
2.Menținerea actualelor reguli de 
impozitare a terenurilor 

Camera 
Deputaților 

3.  Art. 22 
 

La articolul 22 alineatele (2), (3) și (5) se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 

1.Scutirea discriminează în prezent plătitorii de 
impozit pe profit în sistem trimestrial, influențați 

Camera 
Deputaților 
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(2) Profitul investit potrivit alin. (1) 
reprezintă soldul contului de profit și 
pierdere, respectiv profitul contabil brut 
cumulat de la începutul anului, obținut 
până în trimestrul sau în anul punerii în 
funcțiune a activelor prevăzute la alin. (1). 
Scutirea de impozit pe profit aferentă 
investițiilor realizate se acordă în limita 
impozitului pe profit datorat pentru 
perioada respectivă. 
(Legea 227/2015) 

(2) Profitul investit potrivit alin. (1) 
reprezintă soldul contului de profit și 
pierdere, respectiv profitul contabil brut 
cumulat de la începutul anului, obținut în 
anul punerii în funcțiune a activelor 
prevăzute la alin. (1). Scutirea de impozit 
pe profit aferentă investițiilor realizate se 
acordă în limita impozitului pe profit 
datorat pentru perioada respectivă. 
 
Autor 
Dp. Bogdan Huţuca – PNL 
 
 

fiind în aplicarea scutirii de sezonalitatea 
profiturilor.  
Așa cum este gândită în prezent scutirea, aceasta 
oricum nu este condiționată de sursa de finanțare a 
activelor eligibile.  
În fond, reinvestirea profitului din an are loc prin 
indisponibilizarea sumelor la crearea rezervei.  
Astfel, conform prevederilor actuale, realizarea unei 
investiții eligibile peste profitul contabil la un 
trimestru, atrage pierderea dreptului de scutire a 
diferenței, chiar dacă profitul cumulat în an ar fi 
suficient. 
Avantajați sunt contribuabilii care obțin profituri 
contabile în prima parte a anului, respectiv cei care 
aplică sistemul anual. 
În esență, indiferent de maniera de avansare a 
plăților de impozit în timpul anului, impozitul 
definitivat ar trebui să fie același. 
 

 (3) Pentru contribuabilii care au obligația 
de a plăti impozit pe profit trimestrial, în 
situația în care se efectuează investiții în 
trimestrele anterioare, din profitul contabil 
brut cumulat de la începutul anului se scade 
suma profitului investit anterior pentru care 
s-a aplicat facilitatea. în cazul în care în 
trimestrul în care se pun în funcțiune 
activele prevăzute la alin. (1) se 
înregistrează pierdere contabilă, iar în 
trimestrul următor sau la sfârșitul anului se 
înregistrează profit contabil, impozitul pe 
profit aferent profitului investit nu se 
recalculează. 
(Legea 227/2015) 

Se abrogă 
 
Autor 
Dp. Bogdan Huţuca – PNL 
 

  

 (5) Scutirea se calculează trimestrial sau 
anual, după caz. Suma profitului pentru 
care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe 
profit, mai puţin partea aferentă rezervei 

  (5) Suma profitului pentru care s-a 
beneficiat de scutirea de impozit pe profit, 
mai puţin partea aferentă rezervei legale, se 
repartizează la sfârşitul exerciţiului 
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legale, se repartizează la sfârşitul 
exerciţiului financiar, cu prioritate pentru 
constituirea rezervelor, până la concurenţa 
profitului contabil înregistrat la sfârşitul 
exerciţiului financiar. În cazul în care la 
sfârşitul exerciţiului financiar se 
realizează pierdere contabilă nu se 
efectuează recalcularea impozitului pe 
profit aferent profitului investit, iar 
contribuabilul nu repartizează la rezerve 
suma profitului investit. 
(Legea 227/2015) 

financiar, cu prioritate pentru constituirea 
rezervelor, până la concurenţa profitului 
contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului 
financiar. 
 
Autor 
Dp. Bogdan Huţuca – PNL 
 
 

 (7) În cazul împrumuturilor obținute de la 
alte entități, cu excepția celor prevăzute la 
alin. (6), dobânzile deductibile sunt limitate 
la: 

(7) În cazul împrumuturilor obţinute de la 
alte entităţi decat cele prevăzute la alin. 
(6), dobânzile deductibile aferente unui 
trimestru sunt limitate la: 
 
 

1.Există neclarități în practică legate de 
nivelul aplicabil al dobânzii de referință 
- dacă nivelul trimestrial al ratei dobânzii 
de politică monetară a BNR se revizuiește 
la definitivarea impozitului pe profit. 
Potrivit interpretării curente nu se 
revizuiește. 
- în condițiile în care BNR modifică 
dobânda de referință în timpul ultimei luni 
din trimestru. 
 

 

4.  Art.27 alin.(7) 
a) nivelul ratei dobânzii de politică 
monetară a Băncii Naționale a României, 
corespunzătoare ultimei luni din 
trimestru, pentru împrumuturile în lei; și 
 

a) nivelul ratei dobânzii de politică 
monetară a Băncii Naţionale a României, 
valabilă în ultima zi a fiecărui trimestru, 
pentru împrumuturile în lei; şi 

 
Autor 
Dp. Bogdan Huţuca – PNL 
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Deputaților 

5.   
____________________ 

La art. 28, după alineatul (14) se 
introduc două alineate noi, alineatele 
(141) şi (142), cu următorul cuprins: 

1.De inserat alineat nou, însoțit de abrogarea pct. 27 
din Norme. 
Limitarea deductibilității amortizării la 1.500 RON 
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 corespunde intenției inițiale a legiuitorului de a 
introduce limitări cu privire la perioada de utilizare.  
Extinderea limitării inclusiv la valoarea rămasă 
neamortizată (corespunzătoare duratatei ramase se 
utilizare) creează inechitate intrucat in masura in 
care contribuabiulul obtine venituri din vanzarea 
mijloacelro de transpot care sa acopere valoarea 
ramasa neamortizata nu ar trebui sa existe o 
nedeductibilitate a chelutilelilor cu valoarea ramasa 
neamortizata. 
2.Impact bugetar negativ 

  (141) La momentul scăderii din gestiune a 
mijloacelor de transport prevăzute la alin. 
(14), ca urmare a vanzarii acestora, 
valoarea rămasă neamortizată este 
deductibilă în limita veniturilor obintute din 
vanzare acestora. 

 

  (142) La momentul scăderii din gestiune a 
mijloacelor de transport prevăzute la alin. 
(14), in alte situatii decat cele prevazute la 
alin. 141, valoarea rămasă neamortizată este 
deductibilă în limita a 1.500 lei înmulţită cu 
numărul de luni rămase de amortizat din 
durata normală de funcţionare stabilită de 
contribuabil potrivit Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe. 
 
Autor 
Dp. Bogdan Huţuca – PNL 

 

6.  Art.I, pct.8 
8.La articolul 78 alineatul (2) litera a), 
punctul (iv) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(iv)primele de asigurare voluntară de 
sănătate, precum şi serviciile medicale 
furnizate sub forma de abonament, 
definite conform Legii nr. 95/2006, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, suportate de 
angajaţi, astfel încât la nivelul anului să 
nu se depăşească echivalentul în lei al 
sumei de 400 euro;" 

La articolul 1 după punctul 8 se introduc 
două noi puncte, punctele 81 - 82, cu 
următorul cuprins: 
81 “Art. 76 alin (4) lit (t) se modifică şi va 
avea urmatorul cuprins:  
(4) Următoarele venituri nu sunt 
impozabile, în înţelesul impozitului pe 
venit: 
t) primele de asigurare voluntară de 
sanatate, precum şi serviciile medicale 
furnizate sub formă de abonament, 
conform Legii nr. 95/2006, republicată, 
suportată de angajator pentru angajaţii 
proprii, astfel încât la nivelul anului să 
nu se depăşească echivalentul în lei al 

1.Conform Programului de guvernare, dezvoltarea 
sistemului de sanatate este o prioritate pentru 
Romania si aduce cu sine beneficii atat de ordin 
monetar - prin investitiile facute de catre furnizori, 
dar si social prin asigurarea unei calitati mai bune a 
vietii cetatenilor Romaniei.  
Prin modificarile introduse de OUG 3/2017 au fost 
avute in vedere alinierea prioritatilor confom 
Programului de guvernare, iar in ceea ce priveste 
profilaxia, cresterea gradului de sanatate publica si 
cresterea calitati vietii, consideram ca s-a urmarit 
cresterea eficientei si astfel, alaturi de cresterea 
plafonului, a fost introdusa si deductibilitatea asupra 
abonamentului pentru servicii medicale de sanatate 
in cuantum ce nu poate depasi 400 EURO anual.  
Legea 227/2015 avea prevederi referitoare la 
deductibilitatea asigurarilor medicale dar nu avea 
prevederi referitoare la deductibilitate pentru 
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sumei de 400 euro.” 
Autor: Bogdan HUŢUCĂ 
Deputat PNL 
 
 

serviciile medicale sub forma de abonament. Prin 
OUG 3/2017 s-au adus modificari prin acordarea 
deductibilitatii serviciilor medicale pentru angajati, 
prin modificarea  art 78. 
Consideram ca deductibilitatea serviciilor medicale 
doar la nivelul angajatului nu contribuie deplin la 
atingerea obiectivului avut in vedere prin adoptarea 
masurii si in plus ofera servciilor medicale prin 
abonament, un tratament diferit fata de asigurarile 
medicale care beneficiaza de deductibilitate atat l 
anivel de angajat cat si la nivel de angajator.  
Conform datelor publice disponibile, profilaxia prin 
intermediul abonamanetelor la servicii de sanatate, 
se realizeaza in principal cu ajutorul angajatorilor.  
Din totalul abonamentelor pentru servicii medicale 
doar 10 % sunt abonamente incheiate si suportate de 
angajati. Principalul sustinator al pachetelor de 
profilaxie sunt angajatorii care – in situatia unei 
deductibilitati eficiente, ar putea sa le propuna ca 
parte a pachetului de beneficii acordate anajatilor. 
Acordarea deductibilitatii doar pentru abonamentele 
suportate de angajat diminueaza simtitor 
posibilitatea de a acoperi un pachet cuprinzator de 
servicii medicale si creșterea profilaxiei prin 
utilizarea serviciilor medicale în România.  
Serviciile medicale pe baza de abonament alaturi de 
asigurarile medicale private, pot contribui 
semnificativ la reducerea presiunii asupra bugetului 
public de sănătate.  

- Asigurarea deductibilitatii eficiente pentru 
sistemul de servicii medicale pe baza de 
abonament va îmbunătăți eficiența și 
sustenabilitatea financiară a sistemului de 
sănătate, iar cetatenii ar beneficia de un 
pachet adecvat de preventie si acces 
imbunatatit la îngrijiri medicale.  

- Aceasta propunere de amendamente are 
impact favorabil si asupra aparatului 
administrativ usurandu-se urmarirea 
modului de aplicare a reglementarii  prin 
potentialul de simplificare reducere a 
procedurilor de verificare a modului in care 

  82. “Art. 142 lit.(s) pct. 6: “contribuțiile 
la un fond de pensii facultative potrivit 
Legii nr. 204/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, și cele 
reprezentând contribuții la scheme de 
pensii facultative, calificate astfel în 
conformitate cu legislația privind 
pensiile facultative de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, 
administrate de către entități autorizate 
stabilite în state membre ale Uniunii 
Europene sau aparținând Spațiului 
Economic European, precum și primele 
de asigurare voluntară de sănătate  si 
serviciile medicale furnizate sub forma de 
abonament, conform Legii nr. 95/2006, 
republicată, suportate de angajator 
pentru angajații proprii, astfel încât la 
nivelul anului să nu se depășească 
limitele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ș) 
și t) pentru veniturile neimpozabile, 
precum și primele aferente asigurărilor 
de risc profesional; 
 
Autor: Bogdan HUŢUCĂ 
Deputat PNL 
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noile prevederi se aplica. Totodata, 
cresterea gradului de sanatate a angajatilor 
va determina o crestere a eficientei in toate 
sectoarele de activitate ale economiei 
nationale, implicit o crestere a PIB, dar si o 
scadere a costurilor cu concediile medicale, 
cost suportat din acelasi buget al Casei 
Nationale de Asigurari Sanatate. 

Stimularea dezvoltarii unui sistem medical 
alternativ bazat pe abonamente medicale determina 
o reducere a poverii impuse pe sistemul public de 
sanatate prin: 
a) cresterea nivelului de educatie medicala, cu 
accent prioritar pe partea de preventie si reducerea 
numarului de afectiuni cronice; 
b) cresterea nivelului general de sanatate a 
populatiei, in special a celei active; 
c) decongestionarea operationala a spitalelor 
publice care asigura tratarea celor mai multor 
afectiuni prin posibilitatea abonatului de a accesa 
servicii medicale de baza incluse neconditionat in 
abonamentele de sanatate; 
d) reducerea costurilor suportate din bugetul 
Casei Nationale de Asigurari Sanatate cu serviciile 
medicale incluse in abonamentele de sanatate. 
Profilaxia salveaza vieti si in acelasi timp contribuie 
la mentinerea unei calitati mai bune a vietii, dar 
poate reprezenta si o modalitate de economisire a 
resurselor bugetare alocate.  
Consideram ca abonamentele medicale si asigurarile 
medicale sunt servicii complementare, prin urmare 
impactul calculat pentru deductibilitatea asigurarii 
de sanatate se va mentine si pentru situatia in care se 
va implementa complet deductibilitatea si pentru 
abonamentele medicale suportate de catre angajator.  
Astfel se va genera o dezvoltare armonioasa a 
sistemului de abonamente medicale alaturi de cel al 
asigurarilor de sanatate, un tratament fiscal echitabil 
pentru toate tipurile de cheltuieli efectuate in scopul 
asigurarii de servicii medicale in favoarea 
angajatilor, eficienta si claritate in aplicarea 
prevederilor deja existente. Prin unificarea 
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tratamentului fiscal acordat asigurarilor medicale si 
abonamentului de sanatate se asigura un tratament 
unitar al celor doua componente ale pietei serviciilor 
medicale, aducand pentru prima data o facilitate cu 
puternic caracter social care asigura servicii 
medicale de preventie si educatie medicala. 
Un sistem medical functional, care beneficiaza de 
investitii pe mai multe paliere, joaca un rol decisiv 
nu doar in retentia resursei umane calificate, ci si in 
pregatirea profesionala continua a acesteia, la 
standardele medicinei moderne. 
Pornind de la principiul ca deductibilitatea se aplica 
la nivelul tuturor angajatilor din Romania - acest 
aspect fiind avut in vedere de catre Guvern prin 
adoptarea masurii, rezulta ca amendamentele prin 
care propunem eficientizarea deductibilitatii prin 
aplicare atat la angajat cat si la angajator, nu are 
impact bugetar suplimentar fata de cel initial asumat 
de Guvern, dar asigura o aplicare eficienta a 
deductibilitatii in legatura cu asigurarile de sanatate 
si serviciile medicale de sanatate furnizate pe baza 
de abonament. 
2.Extinderea măsurii are impact bugetar. 

7.  9. Alineatul (1) al articolului 111 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

  Camera 
Deputaților 

 „(1) La transferul dreptului de proprietate şi 
al dezmembrămintelor acestuia, prin acte 
juridice între vii asupra construcţiilor de 
orice fel şi a terenurilor aferente acestora, 
precum şi asupra terenurilor de orice fel 
fără construcţii, contribuabilii datorează un 
impozit care se calculează prin aplicarea 
cotei de 3% asupra venitului impozabil. 
Venitul impozabil se stabileşte prin 
deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei 
neimpozabile de 450.000 lei.” 

(1)La transferul dreptului de proprietate și 
al dezmembrămintelor acestuia, prin acte 
juridice între vii asupra construcțiilor de 
orice fel și a terenurilor aferente acestora, 
precum și asupra terenurilor de orice fel 
fără construcții, contribuabilii datorează un 
impozit care se calculează prin aplicarea 
cotei de 3% asupra venitului impozabil. 
 
Venitul impozabil se stabilește prin 
deducerea din valoarea tranzacției a sumei 
neimpozabile de 450.000 lei. Impozitul se 
stabilește pentru venitul realizat de fiecare 

1.Tehnică legislativă 
2.Propunerea excedează dispozițiilor legii având în 
vedere  că prin normele metodologice se definește  
contribuabilul. Astfel, contribuabilul este cel care 
datorează impozit pe venitul realizat din această 
tranzacție, respectiv cel din patrimoniul căruia se 
transferă dreptul de proprietate sau 
dezmembrămintele acestuia: vânzătorul, 
credirentierul, transmiţătorul în cazul contractului de 
întreţinere, al actului de dare în plată, al contractului 
de tranzacţie etc., cu excepţia transferului prin 
donaţie.  În acest context, în situația în care, se 
transferă dreptul de proprietate a unui bun imobil 
care se află în proprietatea a două sau mai multe 
persoane fizice, fiecare dintre acestea este 
considerată contribuabil pentru partea de proprietate 
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contribuabil in parte. 
Autor dep Claudiu Năsui 
 

care îi revine și pe cale de consecință, i se atribuie și 
un venit impozabil corespunzător. Prin HG nr. 
284/2017 aceste aspecte au fost explicate în 
amănunt.   

8.   La articolul 148 după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat,  alineatul (21) 
cu următorul cuprins: 
(21) Pentru persoanele fizice care 
realizează venituri din activităţi 
independente în sensul art. 1 şi art. 2 din 
Legea nr. 33 din 18 mai 1996 privind 
repunerea în unele drepturi economice a 
locuitorilor Munţilor Apuseni, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi 
care determină venitul net anual în 
sistem real, baza lunară de calcul a 
contribuţiei de asigurări sociale nu poate 
fi mai mică decât echivalentul 
reprezentând 35% din câştigul salarial 
minim brut în plată pe economie şi nu 
poate depăşi valoarea acestuia. 
 
Autor:  
Corneliu OLAR - Deputat PNL 

1.La nivelul Codului fiscal, activităţile economice 
desfăşurate de persoanele fizice autorizate înfiinţate 
de moţi au un volum al afacerilor mult redus faţă de 
alte activităţi independente, motiv pentru care 
propunem exclusiv pentru acestea limitarea 
contribuţiilor sociale şi de sănătate la nivelul 
salariului minim brut în plată pe economie. 
Din punctul de vedere al impactului bugetar, acesta 
este nesemnificativ, pentru că activităţile economice 
cumulate ale familiilor care beneficiază de 
prevederile Legii nr. 33 din 18 mai 1996 privind 
repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor 
Munţilor Apuseni sunt nesemnificative la nivel 
macroeconomic. 
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9.   
 
 
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) 
şi (2) se încadrează în categoria asiguraţilor 
obligatoriu în sistemul public de pensii 
dacă îndeplinesc următoarele condiţii, după 
caz: 
a)venitul realizat în anul precedent, rămas 
după scăderea din venitul brut a 
cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării 

La articolul 148 alineatele (4), (5), (6) și 
(8) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
(4)Persoanele fizice prevăzute la alin. (1), 
(2) şi (21) se încadrează în categoria 
asiguraţilor obligatoriu în sistemul public 
de pensii dacă îndeplinesc următoarele 
condiţii, după caz: 
a)venitul realizat în anul precedent, rămas 
după scăderea din venitul brut a 
cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării 

1.Tehnică legislativă 
Corelare, ca urmare a introducerii alin (21) 
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activităţii independente, exclusiv 
cheltuielile reprezentând contribuţia de 
asigurări sociale, raportat la numărul 
lunilor de activitate din cursul anului, 
depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu 
brut, în cazul contribuabililor care 
desfăşoară activităţi impuse în sistem real; 
b)venitul lunar estimat a se realiza potrivit 
art. 120 alin. (1) depăşeşte 35% din câştigul 
salarial mediu brut, în cazul 
contribuabililor care desfăşoară activităţi 
impuse în sistem real şi îşi încep activitatea 
în cursul anului fiscal sau în cazul celor 
care trec de la determinarea venitului net 
anual pe baza normelor anuale de venit la 
impozitarea în sistem real; 
 
 
 
 
c)valoarea lunară a normelor de venit, 
obţinută prin raportarea normelor anuale de 
venit la numărul lunilor de activitate din 
cursul anului după aplicarea corecţiilor 
prevăzute la art. 69, depăşeşte 35% din 
câştigul salarial mediu brut, în cazul 
contribuabililor care în anul fiscal în curs 
desfăşoară activităţi impuse pe bază de 
norme de venit. 
(5)Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) şi 
(2), obligate să se asigure în sistemul public 
de pensii, depun anual la organul fiscal 
competent, până la data de 31 ianuarie 
inclusiv a anului pentru care se stabilesc 
plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de 

activităţii independente, exclusiv 
cheltuielile reprezentând contribuţia de 
asigurări sociale, raportat la numărul lunilor 
de activitate din cursul anului, depăşeşte 
35% din câştigul salarial mediu brut, 
respectiv 35% din câştigul salarial minim 
brut în plată pe economie pentru 
persoanele fizice prevăzute la alin. (21), 
în cazul contribuabililor care desfăşoară 
activităţi impuse în sistem real; 
b)venitul lunar estimat a se realiza potrivit 
art. 120 alin. (1) depăşeşte 35% din câştigul 
salarial mediu brut, în cazul contribuabililor 
care desfăşoară activităţi impuse în sistem 
real şi îşi încep activitatea în cursul anului 
fiscal sau în cazul celor care trec de la 
determinarea venitului net anual pe baza 
normelor anuale de venit la impozitarea în 
sistem real; 
c)valoarea lunară a normelor de venit, 
obţinută prin raportarea normelor anuale de 
venit la numărul lunilor de activitate din 
cursul anului după aplicarea corecţiilor 
prevăzute la art. 69, depăşeşte 35% din 
câştigul salarial mediu brut, în cazul 
contribuabililor care în anul fiscal în curs 
desfăşoară activităţi impuse pe bază de 
norme de venit. 
(5)Persoanele fizice prevăzute la alin. (1), 
(2) şi (21) obligate să se asigure în sistemul 
public de pensii, depun anual la organul 
fiscal competent, până la data de 31 
ianuarie inclusiv a anului pentru care se 
stabilesc plăţile anticipate cu titlu de 
contribuţii de asigurări sociale, declaraţia 
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asigurări sociale, declaraţia privind 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. 
(4). 
 
(6)În cazul contribuabililor prevăzuţi la 
alin. (1) şi (2) care încep o activitate în 
cursul anului fiscal, declaraţia prevăzută la 
alin. (5) se depune în termen de 30 de zile 
de la data producerii evenimentului. 
(7)Modelul, conţinutul, modalitatea de 
depunere şi de gestionare a declaraţiei 
prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al 
preşedintelui A.N.A.F., în termen de 90 de 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentului cod. 
(8)Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) 
care în anul fiscal precedent au realizat 
venituri sub nivelul plafonului minim 
prevăzut la alin. (3) nu au obligaţia 
depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (5) 
şi nu datorează plăţi anticipate cu titlu de 
contribuţii de asigurări sociale. 
(9)Contribuţiile de asigurări sociale plătite 
în anul fiscal în care persoanele prevăzute 
la alin. (1) au realizat venituri determinate 
în sistem real sub nivelul plafonului minim 
prevăzut la alin. (3) nu se restituie, acestea 
fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de 
cotizare şi la stabilirea punctajului pentru 
pensionare. 
 
(Lege 227/2015) 

privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 
alin. (4). 
(6) În cazul contribuabililor prevăzuţi la 
alin. (1),(2) şi (21) care încep o activitate în 
cursul anului fiscal, declaraţia prevăzută la 
alin. (5) se depune în termen de 30 de zile 
de la data producerii evenimentului. 
(7)Modelul, conţinutul, modalitatea de 
depunere şi de gestionare a declaraţiei 
prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al 
preşedintelui A.N.A.F., în termen de 90 de 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentului cod. 
(8)Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) şi 
(21) care în anul fiscal precedent au realizat 
venituri sub nivelul plafonului minim 
prevăzut la alin. (3) nu au obligaţia 
depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (5) 
şi nu datorează plăţi anticipate cu titlu de 
contribuţii de asigurări sociale. 
(9)Contribuţiile de asigurări sociale plătite 
în anul fiscal în care persoanele prevăzute 
la alin. (1) au realizat venituri determinate 
în sistem real sub nivelul plafonului minim 
prevăzut la alin. (3) nu se restituie, acestea 
fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de 
cotizare şi la stabilirea punctajului pentru 
pensionare. 
 
Autor:  
Corneliu OLAR - Deputat PNL 
 

10.   La art. 172, după alin. (3) se introduce 
un nou alin. (4) cu următorul cuprins: 
(21) Pentru persoanele fizice care 

1.În vederea susţinerii activităţilor 
economice ale beneficiarilor Legii nr. 33 
din 18 mai 1996 privind repunerea în unele 
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realizează venituri din activităţi 
independente în sensul art. 1 şi art. 2 din 
Legea nr. 33 din 18 mai 1996 privind 
repunerea în unele drepturi economice a 
locuitorilor Munţilor Apuseni, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
baza lunară de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate nu poate 
depăşi echivalentul salariului minim 
brut în plată pe economie. 
 
Autor:  
Corneliu OLAR - Deputat PNL 

drepturi economice a locuitorilor Munţilor 
Apuseni, prezervării identităţii locale a 
moţilor şi menţinerii activităţilor de 
meşteşugărit tradiţionale şi comerţului 
ambulant cu produse artizanale. 
 

11.   Art.316 alin.(9) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(9) Prin excepție de la prevederile 
alin.(8), organele fiscale competente nu 
înregistrează în scopuri de TVA 
persoana impozabilă, societate cu sediul 
activității economice în Romania, 
înființată în baza Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, care prezintă 
risc fiscal ridicat.  Prin normele 
metodologice se stabilesc criteriile pentru 
evaluarea riscului fiscal.” 
Autor 
Dp. Bogdan Huţuca – PNL 

1. Aceste modificări sunt necesare pentru ca 
persoanele care au fost înregistrate și au funcționat, 
dar li s-a anulat codul de TVA conform art 316 
alin.(11) lit. a)-e) să nu mai treacă prin filtrul 
criteriilor stabilite de ANAF privind analiza de risc.  
Astfel,  o persoană care, de exemplu, nu a depus 6 
deconturi de TVA, I se anulează codul de TVA 
conform art. 316(11) lit.d), va solicita înregistrarea 
conform art. 316 (12) lit. c), dar i s-ar aplica și 
alin.(9), cel referitor la riscul fiscal, deși legea 
prevede că singura lor obligație ar fi să depună 
deconturile pe care nu le-au depus și o declarație pe 
propria răspundere că vor depune la timp 
deconturile de TVA. 
În acest fel, numai societăților nou înființate, 
precum și celor care depășesc plafonul de scutire 
sau solicită prin opțiune înregistrarea în scopuri de 
TVA, li se vor aplica prevederile art.316 alin.(9) din 
Codul fiscal, deoarece organele fiscale au deja 
instrumentul prevăzut la art. 316 alin.(11) lit. h) 
pentru a putea anula codul de TVA al unei persoane 
care prezintă risc fiscal ridicat. 
În plus a fost introdusă obligaţia de a stabiliti 
criteriile de evalaure a riscului fiscal prin normele 
metodologice care sunt aprobate prin HG si prin 
urmare pot fi cunoscute de catre contribuabil si nu 
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12.   Art.316 alin.(11) lit. h) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
h) dacă persoana impozabilă, societate cu 
sediul activității economice în Romania, 
înființată în baza Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările 
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ulterioare, supusă înmatriculării la registrul 
comerțului, prezintă risc fiscal ridicat.  
Prin norme metodologice se stabilesc 
criteriile pentru evaluarea riscului fiscal. 
Autor 
Dp. Bogdan Huţuca – PNL 

cum se intampla in prezent cand criteriile de 
evalaure sunt stabilite printr-un ordin al 
presedintetelui ANAF care nu are un caracter public 
ci unul intern. 
2.S-a respins deoarece s-a adoptat o altă variantă ce 
se regăsește la amendamente admise. 
 

13.  Art. 316 
Alin.(11) lit. H)h) dacă persoana 
impozabilă, societate cu sediul activității 
economice în România, înființată în baza 
Legii nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
supusă înmatriculării la registrul 
comerțului, nu justifică intenția și 
capacitatea de a desfășura activitate 
economică potrivit criteriilor și în 
termenele stabilite prin ordin al 
președintelui A.N.A.F 
Cod Fiscal. 

(11) Organele fiscale competente anulează 
înregistrarea unei persoane în scopuri de 
TVA, conform prezentului articol: 
h) dacă persoana impozabilă, societate cu 
sediul activității economice în România, 
înființată în baza Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, supusă înmatriculării la registrul 
comerțului, nu justifică intenția și 
capacitatea de a desfășura activitate 
economică potrivit criteriilor și în 
termenele stabilite prin ordin al 
președintelui A.N.A.F. 
Autor dep Claudiu Năsui 
 

1.Dacă tot se elimină formularul 088. 
2.Se respinge întrucât eliminarea 
formularului 088, nu înseamnă automat și 
renunțarea la analiza de risc efectuată de 
organele fiscale. O astfel de analiză este 
necesară în contextul luptei împotriva 
evaziunii fiscale, obiectiv prioritar atât la 
nivel național, cât și la nivel european.  

Camera 
Deputaților 

14.  Art. 458: Calculul impozitului pe clădirile 
nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice 
a)valoarea rezultată dintr-un raport de 
evaluare întocmit de un evaluator autorizat 
în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, 
depus la organul fiscal local până la primul 
termen de plată din anul de referinţă; 
 
(Legea 227/2015) 

La articolul 458 alineatul (1) litera a) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
a)valoarea de piaţă rezultată dintr-un 
raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă, depus la organul fiscal local până 
la primul termen de plată din anul de 
referinţă; 
Autori:  
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI – Deputat PNL 
Florin CÎŢU - Senator PNL 

1.Se propune prin acest amendament o evaluare 
corectă a clădirilor nerezidenţiale deţinute de 
persoanele fizice, deoarece, în forma actuală a 
Codului fiscal şi potrivit evaluărilor întocmite de 
experţii evaluatori, clădirile sunt evaluate la o 
valoare care nu are nici o legătură cu valoarea reală 
a clădirii: vechimea construcţiei, poziţionarea 
acesteia în intravilanul localităţii sau la nivel 
naţional, structura de rezistenţa şi/sau valoarea reală 
a activului în piaţă. 
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15.  Art. 460: Calculul impozitului/taxei pe La articolul 460 alineatele (1) şi (3)  Camera 
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clădirile deţinute de persoanele juridice 
 
(1)Pentru clădirile rezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 
între 0,08% - 0,2% asupra valorii 
impozabile a clădirii. 

precum şi alineatul (5) litera b) şi e) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
(1)Pentru clădirile rezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 
între 0,08% - 0,2% asupra valorii 
impozabile a clădirii. Cota 
impozitului/taxei pe clădiri  rezidenţiale 
aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice se stabileşte prin 
hotărâre a consiliului local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, această atribuţie 
revine Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti 
 

Deputaților 

 (3)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, utilizate pentru activităţi din 
domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote de 
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

(3) Cota prevăzută la alin. (2) se 
stabileşte prin hotărârea consiliului 
local, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, în mod 
diferenţiat, în funcţie de 
utilizarea/destinaţia clădirii 
nerezindeţiale, după cum urmează: 
a) pentru clădirile nerezidenţiale aflate 
în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra 
valorii impozabile a clădirii. 
b)  pentru clădirile nerezidenţiale aflate 
în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, utilizate pentru 
activităţi din sectorul turismului, 
domeniului hotelier sau al sectoarelor cu 

1.Fără a modifica în niciun fel cota aplicată 
impozitării clădirilor nerezidenţiale 
deţinute de persoanele juridice, această 
modificare are scopul de a asigura o mai 
mare libertate de decizie consiliilor locale, 
respectiv Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, în vederea stabilirii 
unei cote de impozitare cuprinse între 
valorile prevăzute la alin. (2), respectiv 
0,2% - 1,3%, în vederea stimulării unor 
activităţi economice locale, în funcţie de 
specificul fiecărei localităţi şi de priorităţile 
comunităţilor locale pentru stimularea unor 
sectoare economice de activitate. 
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funcţie similară impozitul/taxa pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote 
cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, 
asupra valorii impozabile a clădirii. 
c)  pentru clădirile nerezidenţiale aflate 
în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, utilizate pentru 
activităţi din sectorul cercetării-
dezvoltării, învăţământului sau 
serviciilor de sănătate,  impozitul/taxa pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei 
cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, 
asupra valorii impozabile a clădirii. 
d)  pentru clădirile nerezidenţiale aflate 
în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, utilizate pentru 
activităţi din sectorul producţiei şi 
livrării de bunuri şi servicii, altele decât 
cele din domeniul agricol,  
impozitul/taxa pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote cuprinse între 
0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii 
impozabile a clădirii. 
 

 (5)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe 
clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor 
aflate în proprietatea persoanelor juridice 
este valoarea de la 31 decembrie a anului 
anterior celui pentru care se datorează 
impozitul/taxa şi poate fi: 
 
b)valoarea rezultată dintr-un raport de 
evaluare întocmit de un evaluator autorizat 
în conformitate cu standardele de evaluare 
a bunurilor aflate în vigoare la data 

 
 
 
 
 
 
 
b) valoarea de piaţă rezultată dintr-un 
raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la 

 
 
 
 
 
 
 
1.Se propune prin acest amendament o 
evaluare corectă a clădirilor nerezidenţiale 
deţinute de persoanele juridice, deoarece, în 
forma actuală a Codului fiscal şi potrivit 
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evaluării; 
 
e)în cazul clădirilor care sunt finanţate în 
baza unui contract de leasing financiar, 
valoarea rezultată dintr-un raport de 
evaluare întocmit de un evaluator autorizat 
în conformitate cu standardele de evaluare 
a bunurilor aflate în vigoare la data 
evaluării; 
 
(Legea 227/2015) 

data evaluării; 
 
e)în cazul clădirilor care sunt finanţate în 
baza unui contract de leasing financiar,  
valoarea de piaţă rezultată dintr-un raport 
de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la 
data evaluării; 
 
Autori:  
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI – Deputat PNL 
Florin CÎŢU - Senator PNL  

evaluărilor întocmite de experţii evaluatori, 
clădirile sunt evaluate la o valoare care nu 
are nici o legătură cu valoarea reală a 
clădirii: vechimea construcţiei, poziţionarea 
acesteia în intravilanul localităţii sau la 
nivel naţional, structura de rezistenţa şi/sau 
valoarea reală a activului în piaţă. 
 

16.  Art. 460: Calculul impozitului/taxei pe 
clădirile deţinute de persoanele juridice 
(10)Cota impozitului/taxei pe clădiri 
prevăzută la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin 
hotărâre a consiliului local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, această atribuţie 
revine Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti. 
(Legea 227/2015 ) 

La articolul 460 alineatul 10 se elimină. 
 
 
 
 
 
 
Autori:  
Claudiu RĂCUCI – Deputat PNL Dan 
VÎLCEANU – Deputat PNL 
 

1.Ca urmare a includerii prevederilor alin. 
(10) în textul alin. (2), respectiv (3). 
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