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RAPORT 
 
 
 
 
 

In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
82/1997 privind regimul accizelor şi a altor taxe indirecte în şedinţa din 11.02.1998, propunem 
ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

1. Titlu 
 
 
 
 
“Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 82/1997 
privind regimul accizelor 
şi a altor taxe indirecte” 

Domnul deputat Bercea Florian, 
Grupul Parlamentar PDSR, propune 
înlocuirea termenului de “taxe” cu 
cel de “impozite”, titlul devenind 
astfel: 
“Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 82/1997 
privind regimul accizelor şi a altor 
impozite indirecte” 

Modificarea este 
impusă chiar de 
necesitatea de a 
preciza definirea 
noţiunii de impozite, 
prelevări obligatorii 
fără contraprestaţie şi 
nerambursabile, în 
favoarea bugetului 
statului. 

    
2. Art. 2 lit. d) 

 
“- alte produse şi grupe de 
produse.” 

Comisia propune completarea 
textului după cum urmează: 
“- alte produse şi grupe de produse, 
nominalizate în Anexa nr. 2 la 
prezenta ordonanţă de urgenţă.” 

Pentru claritatea 
textului. 

    
3. SECŢIUNEA  a II-a 

 
Comisia propune completarea 
titlului astfel: 

Pentru claritatea 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

 “Alcoolul etilic alimentar, 
băuturile alcoolice şi orice 
alte produse destinate 
industriei alimentare sau 
consumului care conţin 
alcool etilic alimentar.” 

“Accize pentru alcoolul etilic 
alimentar, băuturile alcoolice şi 
orice alte produse destinate 
industriei alimentare sau consumului 
care conţin alcool etilic alimentar.” 

Aşa cum arată şi 
textul, materia care 
se tratează este 
regimul accizelor. 

    
4. Art. 3 alin. 1 lit. a) 

 
“- alcoolul etilic alimentar, 
produsele pe baza de 
alcool etilic alimentar şi 
băuturi alcoolice obţinute 
din distilate de cereale;” 

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
“- alcoolul etilic alimentar, 
produsele obţinute pe baza de 
alcool etilic alimentar şi băuturi 
alcoolice obţinute din distilate de 
cereale;” 

Pentru claritatea 
textului. 

    
5. Art. 3 alin. a) 

 
 
 
 
“În subgrupa “alcool etilic 
alimentar, produse pe 
bază de alcool etilic 
alimentar şi băuturi 
obţinute din distilate de 
cereale” sunt cuprinse 
următoarele: alcool etilic 
alimentar, vodcă, rom, 
lichioruri, rachiuri pe bază 
de alcool etilic alimentar, 
whiski, gin, rom şi 
rachiuri din trestie de 
zahăr, alte băuturi 
alcoolice spirtoase, 
precum şi orice alte 
produse care conţin alcool 
etilic alimentar, destinate 
industriei alimentare sau 
consumului, care au o 
concentraţie alcoolică mai 
mare de 0,5% în volum. 

Comisia propune completarea 
textului după cum urmează şi se 
transferă acest text după lit. a) 
menţionată la nr. crt. 4 din prezentul 
raport. 
“În subgrupa “alcool etilic 
alimentar, produse obţinute pe bază 
de alcool etilic alimentar şi băuturi 
obţinute din distilate de cereale” 
sunt cuprinse următoarele: alcool 
etilic alimentar, vodcă, rom, 
lichioruri, rachiuri pe bază de alcool 
etilic alimentar, whiski, gin, rom şi 
rachiuri din trestie de zahăr, alte 
băuturi alcoolice spirtoase, precum 
şi orice alte produse care conţin 
alcool etilic alimentar, destinate 
industriei alimentare sau 
consumului, care au o concentraţie 
alcoolică mai mare de 0,5% în 
volum.” 
Alcool etilic alimentar este alcoolul 
etilic rafinat, obţinut prin 
fermentarea alcoolică a lichidelor 
zaharoase rezultate din materii prime 
agricole de origine vegetală, urmată  

Se impune ordonarea 
fiecărui text detailat 
în mod corespunzător 
la litera respectivă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

 Alcool etilic alimentar este 
alcoolul etilic rafinat, 
obţinut prin fermentarea 
alcoolică a lichidelor 
zaharoase rezultate din 
materii prime agricole de 
origine vegetală, urmată 
de distilare şi rafinare, 
având concentraţia 
alcoolică minimă de 
95,5% în volum.” 

de distilare şi rafinare, având 
concentraţia alcoolică minimă de 
95,5% în volum.” 

 

    
6. Alineatul b) 

“În subgrupa “băuturilor 
alcoolice naturale” sunt 
cuprinse ţuica şi rachiurile 
naturale care se obţin prin 
distilarea sau redistilarea, 
după caz, a lichidelor 
zaharoase fermentate din 
fructe, a drojdiei de vin, a 
tescovinei de struguri şi a 
vinului. 
În această subgrupă sunt 
cuprinse şi distilatul din 
vin şi orice alte distilate 
din fructe destinate 
fabricării băuturilor 
alcoolice naturale. 
Distilatul din vin 
reprezintă produsul 
obţinut prin distilarea 
vinului, care se foloseşte 
pentru producerea 
vinarsului şi a rachiului 
din vin.” 

Comisia propune ca textul acestui 
alineat să se transfere în mod 
corespunzător la alin. 1 lit. b) 

Pentru claritatea 
textului. 

    
7. Alin. c) 

 
“În subgrupa vinuri şi 
produse pe bază de vin 
sunt cuprinse: vinurile  

Comisia propune reformularea 
textului astfel: 
“În subgrupa vinuri şi produse pe 
bază de vin sunt cuprinse: vinurile 
spumoase,  vinurile  nespumoase şi 

Pentru claritatea 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

 spumoase, vinurile 
nespumoase  şi alte 
produse pe bază de vin. 
Vinul este băutura 
obţinută exclusiv prin 
fermentarea alcoolică, 
completă sau parţială, a 
strugurilor proaspeţi 
zdrobiţi sau nezdrobiţi, ori 
a mustului de struguri. 
Prin vinuri spumoase se 
înţelege vinurile cu 
conţinut în dioxid de 
carbon de origine exogenă 
sau endogenă, care 
dezvoltă în sticlele în care 
sunt îmbuteliate, ca produs 
finit, o presiune de 
minimum 2,5 bari la 
temperatura de 200C. 
În categoria de vinuri 
spumoase se includ şi 
vinul spumant şi 
şampania, cu un conţinut 
în dioxid de carbon de 
origine total endogenă, 
obţinute prin fermentarea 
secundară a vinului apt 
pentru consum şi care 
dezvoltă în sticlele în care 
sunt îmbuteliate, ca produs 
finit, o presiune de 
minimum 3,5 bari la 
temperatura de 200C. 
Vinurile nespumoase sunt 
vinuri de consum curent şi 
vinuri de marcă, altele 
decât cele cuprinse în 
categoria de vinuri 
spumoase. 
 Din punct de vedere al  

alte produse pe bază de vin. 
Vinul este băutura obţinută exclusiv 
prin fermentarea alcoolică, completă 
sau parţială, a strugurilor proaspeţi 
zdrobiţi sau nezdrobiţi, ori a 
mustului de struguri. 
Prin vinuri spumoase se înţeleg 
vinurile cu conţinut în bioxid de 
carbon de origine exogenă sau 
endogenă, care dezvoltă în sticlele în 
care sunt îmbuteliate, ca produs 
finit, o presiune de minim 2,5 bari la 
temperatura de 200C. 
În categoria de vinuri spumoase se 
includ şi vinul spumant şi şampania, 
cu un conţinut în dioxid de carbon 
de origine total endogenă, obţinute 
prin fermentarea secundară a vinului 
apt pentru consum şi care dezvoltă 
în sticlele în care sunt îmbuteliate, 
ca produs finit, o presiune de minim 
3,5 bari la temperatura de 200C. 
Vinurile nespumoase sunt vinuri de 
consum curent şi vinuri de marcă, 
altele decât cele cuprinse în 
categoria de vinuri spumoase. 
 Din punct de vedere al regimului 
accizelor, în categoria  vinurilor 
nespumoase sunt incluse şi vinurile 
care dezvoltă în sticlele în care sunt 
îmbuteliate, ca produs finit, o 
presiune de minim 1 bar la 
temperatura de 200C. 
La alte produse pe bază de vin – în 
accepţia acestei ordonaţe de urgenţă 
se includ vermuturile şi alte vinuri 
din struguri, aromate cu plante sau 
su substanţe aromatizante, , cu o 
concentraţie de până la 22% volum 
alcool, alte băuturi fermentate din 
sucuri   de   fructe   şi   hidromel 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

 regimului accizelor, în 
categoria  vinurilor 
nespumoase sunt incluse 
şi vinurile care dezvoltă în 
sticlele în care sunt 
îmbuteliate, ca produs 
finit, o presiune de 
minimum 1 bar la 
temperatura de 200C. 
La alte produse pe bază de 
vin – în accepţia acestei 
ordonanţe de urgenţă - se 
includ vermuturile şi alte 
vinuri din struguri, 
aromate cu plante sau cu 
substanţe aromatizante, cu 
o concentraţie de până la 
22% volum alcool, alte 
băuturi fermentate din 
sucuri de mere, pere, 
hidromel etc. precum şi 
amestecuri de băuturi 
fermentate şi băuturi 
nealcoolice. 
Produsele din subgrupa 
vinuri şi produse pe bază 
de vin cu o concentraţie 
alcoolică peste 22% volum 
alcool, sunt supuse 
aceluiaşi regim de accize 
ca băuturile definite la art. 
3 lit. a).” 

precum  şi  amestecuri  de băuturi 
fermentate şi băuturi nealcoolice. 
Produsele din subgrupa vinuri şi 
produse pe bază de vin cu 
concentraţie alcoolică peste 22% 
volum alcool, sunt supuse aceluiaşi 
regim de accize ca băuturile definite 
la art. 3 lit. a).” 

 

    
8. Art. 4 lit. d) 

 
“agenţii economici, pentru 
cantităţile de produse 
supuse accizelor, acordate 
da dividende sau ca plată 
în natură acţionarilor, 
asociaţilor şi, după caz,  

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
“agenţii economici, pentru cantităţile 
de produse supuse accizelor, 
acordate da dividende sau ca plată în 
natură acţionarilor, asociaţilor şi, 
după caz, persoanelor fizice precum 
şi produsele proprii consumate  

Pentru precizarea 
concretă a sferei 
aplicare. 

    
 persoanelor fizice.” pentru reclamă şi publicitate.”  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

    
9. Art. 5 alin. 1 liniuţele 1 şi 

2 
“ - ECU pe hectolitru 
alcool pur – pentru 
produsele cuprinse în 
anexa nr. 1 la nr.crt. 1 şi 
2; 
- ECU pe hectolitru/1 
grad alcoolic – pentru 
produsele cuprinse în 
anexa nr. 1 la nr.crt. 3 şi 
4” 

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
“ - ECU pe hectolitru alcool pur – 
pentru produsele cuprinse în anexa 
nr. 1 la nr.crt. 1 şi 2, la prezenta 
ordonanţă de urgenţă; 

- ECU pe hectolitru/1 grad alcoolic 
– pentru produsele cuprinse în anexa 
nr. 1 la nr.crt. 3 şi 4, la prezenta 
ordonanţă de urgenţă;” 

Pentru exactitate şi 
claritate în aplicare. 

    
10. Art. 5 alin. 2 liniuţele 1 şi 

2 
“- cantitatea de alcool pur 
conţinută – pentru 
produsele prevăzute în 
anexa nr. 1 la nr.crt. 1 şi 2; 
- cantitatea de băuturi, 
exprimată în hectolitri, 
multiplicată cu numărul de 
grade alcoolice conţinut – 
pentru produsele 
prevăzute în anexa nr. 1 la 
nr. crt. 3 şi 4” 

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
“- cantitatea de alcool pur conţinută 
– pentru produsele prevăzute în 
anexa nr. 1 la nr.crt. 1 şi 2, la 
prezenta ordonanţă de urgenţă; 
- cantitatea de băuturi, exprimată în 
hectolitri, multiplicată cu numărul 
de grade alcoolice conţinut – pentru 
produsele prevăzute în anexa nr. 1 la 
nr. crt. 3 şi 4, la prezenta 
ordonanţă de urgenţă” 

Idem 

    
11. Art. 5 alin. 3 

 
“Sumele fixe care 
reprezintă accizele 
datorate pe produse şi pe 
grupe de produse sunt cele 
stabilite în anexa nr. 1” 

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
“Sumele fixe care reprezintă 
accizele datorate pe produse şi pe 
grupe de produse sunt cele stabilite 
în anexa nr. 1, la prezenta 
ordonanţă de urgenţă” 

Idem 

    
12. SECŢIUNEA a III-a 

 
Domnul deputat Ana Gheorghe, 
Grupul Parlamentar PDSR, propune 
completarea   textului,   în   mod  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

  
 
“Produsele din tutun” 

corespunzător ca şi la SECŢIUNEA 
a II-a 
“Accize pentru produsele fin tutun” 

 

    
13. Art. 9 alin. 2 

 
“Cuantumul accizei 
specifice este cel prevăzut 
în anexa nr. 1” 

Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“Cuantumul accizei specifice este 
cel prevăzut în anexa nr. 1, la 
prezenta ordonanţă de urgenţă.” 

Idem 

    
14. Art. 9 alin. 3 

 
Comisia propune eliminarea 
alineatului.  

-Menţinerea 
prevederii ar conduce 
la crearea unei 
concurenţe neloiale 
între impozitarea 
produselor indigene 
şi a celor din import; 
-Amendamentul în 
fapt anulează 
impozitarea stabilită 
prin Lege de + 20% 
advalorem, pentru 
produsele interne. 

    
15. Art. 11 

 
“Pentru produsele din 
tutun, altele decât 
ţigaretele, se datorează 
bugetului de stat accize 
specifice, stabilite în ECU 
pe unitatea de măsură, 
prevăzute în anexa nr. 1” 

Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“Pentru produsele din tutun, altele 
decât ţigaretele, se datorează 
bugetului de stat accize specifice, 
stabilite în ECU pe unitatea de 
măsură, prevăzute în anexa nr. 1, la 
prezenta ordonanţă de urgenţă.” 

Pentru claritate. 

    
16. SECŢIUNEA a IV-a 

 
“Produsele petroliere” 

Comisia propune completarea 
titlului astfel:  
“Accize pentru produsele 
petroliere” 

Pentru consecvenţă 
s-a corelat cu titlul 
secţiunilor 
precedente. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

17. Art. 14 
 
“Pentru carburanţii auto se 
datorează bugetului de stat 
accize stabilite în ECU pe 
tona de produs finit, 
prevăzute în anexa nr. 1” 

Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“Pentru carburanţii auto se datorează 
bugetului de stat accize stabilite în 
ECU pe tona de produs finit, 
prevăzute în anexa nr. 1la prezenta 
ordonanţă de urgenţă” 

Pentru claritate. 

    
18. SECŢIUNEA a V-a 

 
 
“Alte produse şi grupe de 
produse” 

Domnul deputat Ana Gheorghe, 
Grupul Parlamentar PDSR, propune 
completarea textului astfel: 
“Accize pentru alte produse şi 
grupe de produse” 

Idem nr.crt. 16 la 
prezentul raport. 

    
19. Art. 15 

 
“Sunt supuse, de 
asemenena, regimului 
accizelor produsele şi 
grupele de produse 
prevăzute în anexa nr. 2.” 

Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“Sunt supuse,  regimului accizelor 
produsele şi grupele de produse 
prevăzute în anexa nr. 2, la prezenta 
ordonanţă de urgenţă.” 

Pentru claritatea 
redactării textului. 

    
20. Art. 16 alin. 1 

 
“Plătitorii de accize pentru 
produsele prevăzute în 
anexa nr. 2 sunt agenţii 
economici – persoane 
juridice, asociaţii familiale 
şi persoane fizice 
autorizate – care produc, 
importă şi comercializează 
astfel de produse.” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel: 
“Plătitorii de accize pentru 
produsele prevăzute în anexa nr. 2 
sunt agenţii economici – persoane 
juridice, asociaţii familiale şi 
persoane fizice autorizate – care 
produc sau importă şi 
comercializează astfel de produse.” 

Idem 

    
21. Art. 16 alin. 2 

 
“Plătitori de accize sunt şi 
persoanele fizice care 
introduc în ţară bunuri de 
natura celor prevăzute la 
nr. crt. 8 din anexa nr. 2.” 

Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“Plătitori de accize sunt şi 
persoanele fizice care introduc în 
ţară bunuri de natura celor prevăzute 
la nr. crt. 8 din anexa nr. 2, la 
prezenta ordonanţă de urgenţă.” 

Corelare cu 
amendamentele din 
acest raport la 
precedentele articole.
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

22. Art. 17 
 
“Agenţii economici care 
comercializează bunuri de 
natura celor prevăzute în 
anexa nr. 2, provenite de 
la persoane fizice, inclusiv 
bunurile amanetate de 
către persoanele fizice, 
care au devenit 
proprietatea caselor de 
amanet, sunt obligaţi să 
reţină şi să verse la 
bugetul de stat accizele 
stabilite potrivit prezentei 
ordonanţe de urgenţă, cu 
excepţia bunurilor 
prevăzute la nr. crt. 8 din 
anexa nr. 2.” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel: 
“Agenţii economici care 
comercializează bunuri de natura 
celor prevăzute în anexa nr. 2, la 
prezenta ordonanţă de urgenţă, 
provenite de la persoane fizice, 
inclusiv bunurile amanetate de către 
persoanele fizice, care au devenit 
proprietatea caselor de amanet, sunt 
obligaţi să reţină şi să verse la 
bugetul de stat accizele stabilite 
potrivit prezentei ordonanţe de 
urgenţă, cu excepţia bunurilor 
prevăzute la nr. crt. 8 din anexa nr. 
2, la prezenta ordonanţă de 
urgenţă.” 

Idem 

    
23. Art. 18 

 
“Accizele preced taxa pe 
valoarea adăugată şi se 
calculează o singură dată, 
prin aplicarea cotelor 
procentuale, prevăzute în 
anexa nr. 2, asupra bazei 
de impozitare, care 
reprezintă:” 

Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“Accizele preced taxa pe valoarea 
adăugată şi se calculează o singură 
dată, prin aplicarea cotelor 
procentuale, prevăzute în anexa nr. 
2, la prezenta ordonanţă de 
urgenţă, asupra bazei de impozitare, 
care reprezintă:” 

Idem 

    
24. Art. 19 

 
“Pentru cafea, cafeaua cu 
înlocuitori şi cafea 
solibilă, inclusiv 
amestecuri cu cafea 
solubilă, accizele se 
calculează prin aplicarea 
sumelor fixe stabilite în 
ECU   pe   unitatea   de  

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
“Pentru cafea, cafeaua cu înlocuitori 
şi cafea solibilă, inclusiv amestecuri 
cu cafea solubilă, accizele se 
calculează prin aplicarea sumelor 
fixe stabilite în ECU   pe   unitatea  
de măsură, prevăzute în anexa nr. 2, 
la prezenta ordonanţă de urgenţă, 
asupra cantităţilor produse sau  

Idem 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

 măsură, prevăzute în 
anexa nr. 2, asupra 
cantităţilor produse sau 
importate.” 

importate.”  

    
25. Art. 21 lit. d) 

 
“Bunurile din import 
provenite din donaţii sau 
finanţate direct din 
împrumuturi 
nerambursabile, precum şi 
din programe de cooperare 
ştiinţifică şi tehnică, 
acordate de guverne 
străine, organisme 
internaţionale şi 
organizaţii nonprofit şi de 
caritate, instituţiilor de 
învăţământ şi cultură, 
ministerelor, altor organe 
ale administraţiei publice 
în condiţiile stabilite prin 
normele metodologice 
emise de Ministerul 
Finamţelor în aplicarea 
acestei ordonanţe de 
urgenţă.” 

Comisia propune eliminarea ultimei 
părţi a textului, textul devenind: 
“Bunurile din import provenite din 
donaţii sau finanţate direct din 
împrumuturi nerambursabile, 
precum şi din programe de 
cooperare ştiinţifică şi tehnică, 
acordate de guverne străine, 
organisme internaţionale şi 
organizaţii nonprofit şi de caritate, 
instituţiilor de învăţământ şi cultură, 
ministerelor, altor organe ale 
administraţiei publice.” 

Nu este necesar 
textul deoarece la art. 
36 din proiectul de 
Lege se prevede în 
mod expres că 
Ministerul Finanţelor 
va emite norme 
metodologice de 
aplicare. 

    
26. Art. 21 lit. f) 

 
“bunurile prevăzute la nr. 
crt. 8 din anexa nr. 2, 
constituite ca aport în 
natură sau achiziţionate 
din aportul în numerar al 
investiţiilor la capitalul 
social ori la majorarea 
acestuia, în condiţiile 
stabilite prin normele 
metodologice emise de  

Comisia propune reformularea 
textului astfel: 
“bunurile prevăzute la nr. crt. 8 din 
anexa nr. 2, la prezenta ordonanţă 
de urgenţă, constituite ca aport în 
natură sau achiziţionate din aportul 
în numerar al investiţiilor la 
capitalul social ori la majorarea 
acestuia.” 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

 Ministerul Finanţelor în 
aplicarea acestei 
ordonanţe de urgenţă.” 

  

    
27. Art. 24 alin. 3 

 
“Impozitul se corectează 
de către Guvern, la 
propunerea Ministerului 
Finanţelor, în funcţie de 
modificările intervenite în 
nivelul preţurilor la import 
şi a celor cu ridicata.” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel:  
“Impozitul se corectează prin 
Hotărâre de Guvern, la propunerea 
Ministerului Finanţelor, în funcţie 
de modificările intervenite în nivelul 
preţurilor la import şi a celor cu 
ridicata.” 

În vederea 
prezentării unui text 
mai exact. 

    
28. CAPITOLUL IV 

“Dispoziţii comune şi 
finale” 
Art. 26 alin. 2 
 
“Valoarea în lei a 
accizelor şi a impozitelor 
datorate bugetului de stat, 
stabilite potrivit prezentei 
ordonanţe de urgenţă în 
ECU pe unitatea de 
măsură, se determină prin 
transfromarea sumelor 
exprimate în ECU la 
cursul de schimb valutar, 
stabilit de Banca 
Naţională a României în 
fiecare zi de joi. Acest 
curs se utilizează pe toată 
durata săptămânii 
următoare.” 

Domnul deputat Bercea Florian, 
Grupul Parlamentar PDSR propune 
înlocuirea sintagmei “fiecare zi de 
joi” cu “penultima zi lucrătoare a 
săptămânii” textul devenind astfel: 
“Valoarea în lei a accizelor şi a 
impozitelor datorate bugetului de 
stat, stabilite potrivit prezentei 
ordonanţe de urgenţă în ECU pe 
unitatea de măsură, se determină 
prin transfromarea sumelor 
exprimate în ECU la cursul de 
schimb valutar, stabilit de Banca 
Naţională a României în penultima 
zi lucrătoare a săptămânii. Acest 
curs se utilizează pe toată durata 
săptămânii următoare.” 

Pentru acurateţea 
textului. 

    
29. Art. 28 

 
 

Domnul deputat Bercea Florian, 
Grupul Parlamentar PDSR propune 
să se înlocuiască noţiunea “taxe” cu 
“impozite” şi să se adauge 
“indirecte” după cuvântul “impozite” 

Idem cu nr. crt. 1 al 
prezentului raport. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

  
“Toţi agenţii economici – 
plătitori de accize sau  
de  alte   taxe    indirecte, 
reglementate prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă – 
sunt obligaţi ca, în baza 
unei declaraţii scrise, să se 
înregistreze ca plătitori de 
astfel de impozite la 
organe fiscale teritoriale. 
Organele fiscale teritoriale 
au obligaţia să atribuie 
fiecărui plătitor un cod 
special şi să remită 
agenţilor economici, în 
termen de 15 zile de la 
data primirii declaraţiei, 
înştiinţarea de luare în 
evidenţă ca plătitor de 
astfel de impozite şi codul 
atribuit.” 

astfel: 
“Toţi agenţii economici – plătitori 
de accize sau     de  alte   impozite 
indirecte, reglementate prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă – sunt obligaţi 
ca, în baza unei declaraţii scrise, să 
se înregistreze ca plătitori de astfel 
de impozite la organe fiscale 
teritoriale. Organele fiscale 
teritoriale au obligaţia să atribuie 
fiecărui plătitor un cod special şi să 
remită agenţilor economici, în 
termen de 15 zile de la data primirii 
declaraţiei, înştiinţarea de luare în 
evidenţă ca plătitor de astfel de 
impozite indirecte şi codul atribuit.” 

 

    
30. Art. 29 alin. 2 Comisia propune eliminarea 

textului. 
Lista produselor 
supuse accizelor nu 
se stabileşte prin 
norme metodologice. 

    
31. Art. 33 alin. 1 

 
 
 
“Neplata accizelor, a 
impozitului la ţiţeiul şi la 
gazele naturale din 
producţia internă, precum 
şi a taxei pentru jocurile 
de noroc, la termenele 
stabilite, atrage calcularea 
majorărilor de întârziere, 
conform dispoziţiilor 
legale în vigoare.” 

Domnul deputat Bercea Florian, 
Grupul Parlamentar PDSR, propune 
să se înlocuiască sintagma 
“dispoziţiilor legale în vigoare” cu 
“legii”, textul devenind astfel: 
“Neplata accizelor, a impozitului la 
ţiţeiul şi la gazele naturale din 
producţia internă, precum şi a taxei 
pentru jocurile de noroc, la 
termenele stabilite, atrage calcularea 
majorărilor de întârziere, conform 
legii.” 

Pentru conciziunea 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

32. Art. 33 alin. 2 
 
 
 
 
“În cazuri justificate 
Ministerul Finanţelor 
poate aproba eşalonarea 
sau amânarea plăţii 
accizelor, a impozitului la 
ţiţeiul şi la gazele naturale 
din producţia internă, după 
caz, precum şi eşalonarea, 
amânarea sau scutirea de 
la plată a majorărilor de 
întârziere.” 

Domnul deputat Bercea Florian, 
Grupul Parlamentar PDSR şi 
domnul preşedinte Remeş Traian 
Decebal, Grupul Parlamentar PNL, 
propun reformularea textului astfel: 
“În cazuri justificate Ministerul 
Finanţelor poate aproba eşalonarea 
sau amânarea plăţii accizelor, a 
impozitului la ţiţeiul şi la gazele 
naturale din producţia internă, după 
caz, precum şi eşalonarea sau 
amânarea la plată a majorărilor de 
întârziere.” 

Pentru limitarea 
sferei de aplicare a 
facilităţilor. 

    
33. Art. 34 

 
 
“Constatarea, controlul, 
sancţionarea, urmărirea, 
încasarea şi executarea 
silită a accizelor şi a 
celorlalte taxe indirecte 
prevăzute în prezenta 
ordonanţă de urgenţă, 
precum şi a majorărilor de 
întârziere aferente se 
efectuează conform 
reglementărilor legale în 
materie.” 

Comisia propune înlocuirea 
sintagmei “taxe” cu “impozite”, 
textul devenind astfel: 
“Constatarea, controlul, 
sancţionarea, urmărirea, încasarea şi 
executarea silită a accizelor şi a 
celorlalte impozite indirecte 
prevăzute în prezenta ordonanţă de 
urgenţă, precum şi a majorărilor de 
întârziere aferente se efectuează 
conform reglementărilor legale în 
materie.” 

Corelare cu 
amendamentul de la 
nr. crt. 1 la prezentul 
raport. 

    
34.  Art. 36 alin. 1 

 
 
“Ministerul Finanţelor va 
emite, în termen de 60 de 
zile de la publicarea 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă   în   Monitorul  

Comisia propune înlocuirea 
sintagmei “taxe” cu “impozite”, 
textul devenind astfel: 
“Ministerul Finanţelor va emite, în 
termen de 60 de zile de la publicarea 
prezentei ordonanţe de urgenţă   în  
Monitorul Oficial al României, 
norme metodologice privind tehnica 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

  
 
 
 
Oficial al României, 
norme metodologice 
privind tehnica de calcul şi 
formularistica necesare 
pentru accize şi alte taxe 
indirecte, pentru impozitul 
la ţiţeiul şi la gazele 
naturale din producţia 
internă şi pentru taxa 
pentru jocurile de noroc, 
precum şi modul de 
realizare a regimului de 
supraveghere fiscală.” 

 
 
 
 
de calcul şi formularistica necesare 
pentru accize şi alte impozite 
indirecte, pentru impozitul la ţiţeiul 
şi la gazele naturale din producţia 
internă şi pentru taxa pentru jocurile 
de noroc, precum şi modul de 
realizare a regimului de 
supraveghere fiscală.” 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

35. Art. 38 alin. 2 
 
“Cu aceeaşi dată se abrogă 
prevederile Legii nr. 
42/1993 privind accizele 
la produsele din import şi 
din ţară, precum şi 
impozitul la ţiţeiul din 
producţia internă şi gazale 
naturale, republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 286 
din 11 decembrie 1995, 
art. 9 din Legea 
bugetului de stat pe anul 
1997 nr. 72/1997, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 76 din 29 
aprilie 1997, art. 3 din 
Ordonanţa Guvernului 
nr. 14/1997 cu privire la 
rectificarea bugetului de 
stat pe anul 1997, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 193 din 13 
august 1997, precum şi 
orice alte dispoziţii 
contrare.” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel:  
“Pe aceeaşi dată se abrogă 
prevederile Legii nr. 42/1993 
privind accizele la produsele din 
import şi din ţară, precum şi 
impozitul la ţiţeiul din producţia 
internă şi gazale naturale, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 286 din 11 
decembrie 1995, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare.” 

Actele normative 
propuse a se elimina 
au un caracter limitat 
al aplicării lor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

ANEXA Nr. 1 
LISTA 

taxelor speciale de 
consumaţie (accize) 

 

Comisia propune adăugarea 
următorului text: 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
produsului U.M 

Acciza 
ECU/U.M 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
produsului U.M Acciza 

ECU/U.M. 

36. 

4. Bere hl/ 
1 
grad 
al- 
coo- 
lic 

1,60 4. Bere hl/ 
1 
grad 
al- 
coo- 
lic 

- 1,50 pentru 
livrările 
aferente 
perioadei 
1.10- 30.04 

- 1,70 pentru 
livrările 
aferente 
perioadei 
1.05 – 30.09 

Se propune o 
diferenţiere a 
accizelor pe perioade 
ale anului în funcţie 
de nivelul livrărilor 

    
37. ANEXA Nr. 2 

LISTA 
taxelor speciale de 
consumaţie (acize)  
pentru alte produse   
şi grupe de produse  

din import şi din ţară 

Comisia propune completarea listei 
cu încă o poziţie, astfel: 

Extinderea sferei de 
aplicare a accizelor. 

Acciza   Nr. 
crt. 

Denumirea produsului 
sau  a grupei de 

produse % ECU/U.M. 
 

  16. Arme de 
vânătoare şi arme 
de uz individual 
altele decât cele 
de uz militar sau 
de sport 

50   

    
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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