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aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri-financiare , trimis spre 

dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 93 din 25 martie 2013, înregistrată sub nr. 22/126 din 

27 martie 2013, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

legilor ordinare. 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 

                                Bucureşti,  14.05.2013 
                                Nr. 22/126 
                                PL-x 93/2013 

  
 
 

RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor 

măsuri-financiare 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri-financiare, trimis cu adresa nr. PL-

x 93 din 25 martie 2013, înregistrată sub nr. 22/126 din 27 martie 2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 

1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 

martie 2013. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 41 din 22 ianuarie 2013, a avizat favorabil proiectul de 

ordonanţă de urgenţă. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare,  prin avizul nr. 21/84 din 

02.04.2013, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, prin avizul nr. 31/422 din 26.03.2013 a avizat 

favorabil iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru industrii şi servicii, prin avizul cu nr. 23/113/ din 04.04.2013, a avizat 

favorabil propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, prin avizul cu nr. 27/202 din 08.04.2013, a 

avizat favorabil proiectul de lege, cu amendamente respinse. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, prin 

avizul cu nr. 24/210 din 22.04.2013, a avizat favorabil proiectul de lege, cu amendamente admise. 
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Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri-financiare.  

Prin noile reglementări s-a avut în vedere scăderea limitei veniturilor obţinute pentru care se 

intră în sistemul microîntreprinderilor de la 100.000 euro la 65.000 euro, clarificarea modului de 

regularizare a impozitului pe profit datorat de persoanele juridice străine din transferul titlurilor de 

participare, introducerea unor reguli fiscale pentru stabilirea valorii fiscale a activelor biologice, 

majorarea deducerii suplimentare la calculul profitului impozabil în domeniul cercetării, pe proiecte 

aplicabile şi transpunerea în legislaţia naţională a unor prevederi comunitare din domeniul taxei pe 

valoarea adăugată. 

De asemenea, s-au introdus dispoziţii cu privire la revizuirea sistemului de impozitare a 

veniturilor din activităţi agricole pentru persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică. În 

acest sens s-au prevăzut suprafeţele şi numărul de animale până la care nu se plăteşte impozit, precum 

şi normele de venit impozabile pe hectar şi cap de animal. Aceşti contribuabili sunt incluşi în categoria 

plătitorilor de contribuţii sociale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 14 mai 2013. 

Din totalul de 31 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost prezenţi la 

dezbateri 31 deputaţi. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege a fost prezent, în calitate de invitat, domnul Dan 

Manolescu, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi , să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri-financiare , cu 

amendamentele admise şi respinse, prezentate în anexă. 

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

ordinare. 

                                           

 
                                                                                                                  

                            PREŞEDINTE                                                                              SECRETAR                      
                 
                 Gheorghe DRAGOMIR                                        Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Daniel Mărăcineanu 
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ANEXA 
 

Amendamente admise: 
 

Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.   LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.8/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale 

nemodificat  

2.   Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.8 din 23 ianuarie 2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 
adoptată în temeiul art.1 pct.I.3 din Legea nr. 
1/2013 privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordinante, şi publicata în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.54 din 23 
ianuarie 2013, cu următoarele modificări şi 
completări: 
 
 

Art.I - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.8 
din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale, adoptată în temeiul art.1 pct.I.3 din 
Legea nr. 1/2013 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicata 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.54 din 23 ianuarie 2013, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.   

 
 
 
 
 
Art. 8 -(71) Persoanele juridice române, 
persoanele fizice rezidente, precum şi 
sediul permanent din România aparţinând 
persoanelor juridice străine beneficiare 
ale unor prestări de servicii de natura 
activităţilor de lucrări de construcţii, 
montaj, supraveghere, consultanţă, 

 
 
 

1.La articolul I, după punctul 1 se 
introduce un nou punct, punctul.11, cu 
următorul cuprins: 
 “11 La articolul 8, alineatul (71) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 <<(71) Persoanele juridice române, 
persoanele fizice rezidente, precum şi sediul 
permanent/sediul permanent desemnat din 
România aparţinând persoanelor juridice 
străine beneficiare ale unor prestări de servicii 
de natura activităţilor de lucrări de 
construcţii, montaj, supraveghere, 
consultanţă, asistenţă tehnică şi orice alte 

 
 
 
 
Modificări generate de introducerea 
prevederilor referitoare la consolidarea 
veniturilor şi cheltuielilor sediilor 
permanente ale aceleiaşi persoane 
juridice străine în România pentru 
evitarea declanşării unei posibile 
acţiuni în constatarea neîndeplinirii 
obligaţiilor de stat membru din cauza 
neconformităţii legislaţiei fiscale cu 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

asistenţă tehnică şi orice alte activităţi, 
executate de persoane juridice străine sau 
fizice nerezidente pe teritoriul României, 
au obligaţia să înregistreze contractele 
încheiate cu aceşti parteneri la organele 
fiscale competente, potrivit procedurii 
instituite prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală. Contractele încheiate pentru 
activităţi desfăşurate în afara teritoriului 
României nu fac obiectul înregistrării 
potrivit prezentelor dispoziţii. Pentru 
încadrarea ca sediu permanent a unui 
şantier de construcţii sau a unui proiect de 
construcţie, ansamblu ori montaj sau a 
activităţilor de supraveghere legate de 
acestea şi a altor activităţi similare se va 
avea în vedere data de începere a 
activităţii din contractele încheiate sau 
orice alte informaţii ce probează 
începerea activităţii. Perioadele 
consumate pentru realizarea unor 
contracte conexe care sunt legate în mod 
direct cu primul contract ce a fost executat 
se adaugă la perioada care s-a consumat 
la realizarea contractului de bază.. 
 
(Codul fiscal) 

activităţi, executate de persoane juridice 
străine sau fizice nerezidente pe teritoriul 
României, au obligaţia să înregistreze 
contractele încheiate cu aceşti parteneri la 
organele fiscale competente, potrivit 
procedurii instituite prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
Contractele încheiate pentru activităţi 
desfăşurate în afara teritoriului României nu 
fac obiectul înregistrării potrivit prezentelor 
dispoziţii. Pentru încadrarea ca sediu 
permanent a unui şantier de construcţii sau a 
unui proiect de construcţie, ansamblu ori 
montaj sau a activităţilor de supraveghere 
legate de acestea şi a altor activităţi similare 
se va avea în vedere data de începere a 
activităţii din contractele încheiate sau orice 
alte informaţii ce probează începerea 
activităţii. Perioadele consumate pentru 
realizarea unor contracte conexe care sunt 
legate în mod direct cu primul contract ce a 
fost executat se adaugă la perioada care s-a 
consumat la realizarea contractului de 
bază.>>” 

prevederile din Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii Europene. 

4.   
 
 
3. La articolul 12, litera k) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„k) venituri din servicii prestate în 
România şi în afara României, exclusiv 
transportul internaţional şi prestările de 
servicii accesorii acestui transport;” 
 

nemodificat 2. La articolul I, punctul 3, litera k) a 
articolului 12 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
  “  k) venituri din servicii prestate în 
România de orice natură şi în afara României 
de natura serviciilor de management, de 
consultanţă în orice domeniu, de 
marketing, de asistenţă tehnică, de 
cercetare şi proiectare în orice domeniu, de 
reclamă şi publicitate indiferent de forma 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru a nu exista dificultăţi în 
interpretare, se exemplifică tipurile de 
servicii prestate de nerezidenţi în afara 
României care sunt considerare ca fiind 
obţinute din România. 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

în care sunt realizate şi celor prestate de 
avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari publici, 
contabili, auditori; nu reprezintă venituri 
impozabile în România veniturile din 
transportul internaţional şi prestările de 
servicii accesorii acestui transport;” 
 
 

5.  Art.13 
    Contribuabili 
    Sunt obligate la plata impozitului pe 
profit, conform prezentului titlu, 
următoarele persoane, denumite în 
continuare contribuabili: 
(…) 
    b) persoanele juridice străine care 
desfăşoară activitate prin intermediul unui 
sediu permanent în România; 
(Codul fiscal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Art. 14 
    Sfera de cuprindere a impozitului 
    Impozitul pe profit se aplică după cum 
urmează: 
(…) 
    b) în cazul persoanelor juridice străine 
care desfăşoară activitate prin intermediul 
unui sediu permanent în România, asupra 

nemodificat 3. La articolul I, după punctul 4 se 
introduc două noi puncte, punctele.41 şi 42  
cu următorul cuprins: 
“41. La articolul 13 litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
<<b) persoanele juridice străine care 
desfăşoară activitate prin intermediul unui 
sediu/mai multor sedii permanente în 
România;>>” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“42 . La articolul 14, litera b) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
b) în cazul persoanelor juridice străine care 
desfăşoară activitate prin intermediul unui 
sediu permanent/mai multor sedii 
permanente în România, asupra profitului 
impozabil atribuibil sediului permanent, 

Modificări generate de introducerea 
prevederilor referitoare la consolidarea 
veniturilor şi cheltuielilor sediilor 
permanente ale aceleiaşi persoane 
juridice străine în România pentru 
evitarea declanşării unei posibile 
acţiuni în constatarea neîndeplinirii 
obligaţiilor de stat membru din cauza 
neconformităţii legislaţiei fiscale cu 
prevederile din Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii Europene. 
 
 
Modificări generate de introducerea 
prevederilor referitoare la consolidarea 
veniturilor şi cheltuielilor sediilor 
permanente ale aceleiaşi persoane 
juridice străine în România pentru 
evitarea declanşării unei posibile 
acţiuni în constatarea neîndeplinirii 
obligaţiilor de stat membru din cauza 
neconformităţii legislaţiei fiscale cu 
prevederile din Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii Europene. 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

profitului impozabil atribuibil sediului 
permanent; 
(Codul fiscal) 
 

respectiv asupra profitului impozabil 
determinat la nivelul sediului permanent 
desemnat să îndeplinească obligaţiile 
fiscale;” 
 
 

6.  Art.21 
(3) Următoarele cheltuieli au 
deductibilitate limitată: 
[…] 
b) suma cheltuielilor cu indemnizaţia de 
deplasare acordată salariaţilor pentru 
deplasări în România şi în străinătate, în 
limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit 
pentru instituţiile publice; 
(Codul fiscal) 

 4. La articolul I, după punctul 10 se 
introduce un nou punct, punctul 10¹, cu 
următorul cuprins: 
 
„10¹. La articolul21 alineatul (3), litera b) 
se abrogă.” 

Întrucât suma care depăşeşte de 2,5 
nivelul legal este atât impozitată la 
salariat cât şi cuprinsă în baza de calcul 
a contribuţiilor sociale, fiind 
considerată venit salarial , pentru 
calculul profitului impozabil trebuie să 
fie deductibilă, potrivit principiului că 
orice sume de natură salarială care sunt 
impozitate la salariat sunt cheltuieli 
deductibile. 

7.   1. La articolul I, după punctul 12 se 
introduce un nou punct, pct.121, cu 
următorul cuprins: 
  „121. La articolul 21 alineatul (4) 
litera t), după pct.5 se introduce un nou 
punct, pct.51, cu următorul cuprins: 
   51. vehiculele utilizate pentru 
transportul salariaților contribuabilului în 
interesul serviciului.” 
 

Se elimină 
 
 
 

Prevederile actuale ale art.21 alin.(4) 
lit.t) din Codul fiscal, stabilesc 
deductibilitate integrală la calculul 
profitului impozabil, pe bază de 
documente justificative, pentru 
cheltuielile aferente vehiculelor rutiere 
motorizate menţionate de această literă, 
utilizate exclusiv în scopul activităţii 
economice a contribuabilului. 

8.   
 
 
 
 
 
----------------------------------- 

 5. La articolul I, după punctul 18  se 
introduce un nou punct, punctul 18¹, cu 
următorul cuprins: 
 
„18¹. La articolul 24 alineatul (11), după 
litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), 
cu următorul cuprins: 

 
e1) În cazul contribuabililor care aplică 
reglementările contabile conforme cu 
Standardele internaţionale de raportare 
financiară şi care stabilesc pentru amortizarea 

 
 
 
 
Potrivit reglementărilor contabile 

conforme cu Standardele internaţionale 
de raportare financiară, există 
posibilitatea ca, valoarea rămasă 
neamortizată a mijloacelor fixe scoase 
din funcţiune (casate) să nu se 
înregistreze pe cheltuieli distinct, 
întrucât, în cadrul politicii contabile 
privind amortizarea mijloacelor fixe 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

mijloacelor fixe specifice activităţii de 
explorare şi producţie a resurselor de petrol şi 
gaze şi alte substanţe minerale, politici 
contabile specifice domeniului de activitate, 
în concordanţă cu cele mai recente norme ale 
altor organisme de normalizare care utilizează 
un cadru general conceptual similar pentru a 
elabora standarde de contabilitate, alte 
documente contabile şi practicile acceptate 
ale domeniului de activitate, valoarea fiscală 
rămasă neamortizată a mijloacelor fixe casate 
se deduce prin utilizarea metodei de 
amortizare fiscală utilizată înainte de casarea 
acestora, pe perioada rămasă. Aceste 
prevederi se aplică şi pentru valoarea fiscală 
rămasă neamortizată la momentul retratării 
mijloacelor fixe specifice activităţii de 
explorare şi producţie a resurselor de petrol şi 
gaze şi alte substanţe minerale.˝ 
 

specifice activităţii de explorare şi 
producţie a resurselor de petrol şi gaze 
şi alte substanţe minerale, valoarea 
rămasă neamortizată se amortizează, în 
continuare, pe durata exploatării 
resurselor.  

Din punct de vedere fiscal, 
potrivit prevederilor actuale ale pct. 716 
din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, cheltuielile înregistrate ca 
urmare a scoaterii din funcţiune 
(casare) unui mijloc fix cu valoarea 
fiscală incomplet amortizată sunt 
cheltuieli deductibile la momentul 
casării efective a acestora. 

În lipsa unei prevederi distincte, 
valoarea rămasa neamortizată a 
mijloacelor fixe scoase din funcţiune se 
poate deduce numai din punct de 
vedere fiscal.  
Pentru uniformizarea tratamentului 
fiscal cu modul de recunoastere 
contabilă a acestor cheltuieli este 
necesară introducerea, în cadrul art. 24 
“Amortizarea fiscală” din Codul fiscal, 
a unor reguli de amortizare a valorii 
rămase neamortizate a mijloacelor fixe 
scoase din funcţiune pentru cazurile 
specifice prevăzute de reglementările 
contabile conforme cu IFRS (respectiv 
pentru mijloacele fixe specifice 
activităţii de explorare şi producţie a 
resurselor de petrol şi gaze şi alte 
substanţe minerale). 

9.  19. La articolul 24, după alineatul (11) 
se introduc două noi alineate, alineatul 

2. La articolul I punctul 19, alineatul 
(111) al articolului 24 va avea următorul 

6. La articolul I punctul 19, alineatul (111) 
al articolului 24 va avea următorul 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

(111) şi alineatul (112), cu următorul 
cuprins: 

„(111) Prin derogare de la 
prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 şi 34, 
pentru mijloacele de transport persoane 
care au cel mult 9 scaune de pasageri, 
incluzând şi scaunul şoferului, din 
categoria M1 astfel cum sunt definite în 
Reglementările privind omologarea de tip 
şi eliberarea cărţii de identitate a 
vehiculelor rutiere, precum şi omologarea 
de tip a produselor utilizate la acestea - 
RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului 
lucrărilor publice, transporturilor şi 
locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, cheltuielile cu 
amortizarea sunt deductibile, pentru 
fiecare, în limita a 1.500 lei/lună. Pentru 
aceste mijloace de transport nu se aplică 
prevederile alin.(11) lit.f). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuprins: 
   
        „(111) Prin derogare de la prevederile 
art.7 alin.(1) pct.33 şi 34, pentru mijloacele 
de transport persoane care au cel mult 9 
scaune de pasageri, incluzând şi scaunul 
șoferului, din categoria M1, astfel cum sunt 
definite în Reglementările privind 
omologarea de tip şi eliberarea cărții de 
identitate a vehiculelor rutiere, precum şi 
omologarea de tip a produselor utilizate la 
acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul 
ministrului lucrărilor publice, transporturilor 
şi locuinței nr.211/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, cheltuielile cu 
amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, 
în limita a 1.500 lei/lună. Pentru aceste 
mijloace de transport nu se aplică prevederile 
alin.(11) lit.f). Sunt exceptate situațiile în care 
mijloacele de transport respective se înscriu 
în oricare dintre următoarele categorii: 
 
   1. vehiculele utilizate exclusiv 
pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi 
protecție şi servicii de curierat; 
   
 2. vehiculele utilizate de agenții de 
vânzări şi de achiziții; 
   
 
 3. vehiculele utilizate pentru transportul 
de persoane cu plata, inclusiv pentru 
serviciile de taximetrie; 
 
 
 4. vehiculele utilizate pentru prestarea 
de servicii cu plata, inclusiv pentru 
închirierea către alte persoane sau pentru 

cuprins: 
   
        „(111) Prin derogare de la prevederile 
art.7 alin.(1) pct.33 şi 34, pentru mijloacele 
de transport persoane care au cel mult 9 
scaune de pasageri, incluzând şi scaunul 
șoferului, din categoria M1, astfel cum sunt 
definite în Reglementările privind 
omologarea de tip şi eliberarea cărții de 
identitate a vehiculelor rutiere, precum şi 
omologarea de tip a produselor utilizate la 
acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul 
ministrului lucrărilor publice, transporturilor 
şi locuinței nr.211/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, cheltuielile cu 
amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, 
în limita a 1.500 lei/lună. Pentru aceste 
mijloace de transport nu se aplică prevederile 
alin.(11) lit.f). Sunt exceptate situațiile în care 
mijloacele de transport respective se înscriu 
în oricare dintre următoarele categorii: 
 
 nemodificat 
 
 
 
2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări 
şi de achiziții, precum şi pentru test drive şi 
pentru demonstraţii; 
   
 nemodificat 
 
 
 
 
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de 
servicii cu plată, inclusiv pentru închiriere 
către alte persoane, transmiterea dreptului 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(112) Alineatul (111) se aplică 

inclusiv pentru mijloacele de transport 
persoane care au cel mult 9 scaune de 
pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, 
achiziţionate/produse anterior datei de 1 
februarie 2013, pentru cheltuielile cu 
amortizarea stabilite în baza valorii fiscale 
rămase neamortizate la această dată.” 
 

instruire de către școlile de șoferi; 
 
 
 
 
 
5. vehiculele utilizate pentru transportul 
salariaților contribuabilului în interesul 
serviciului.” 
 
 
 
 
nemodificat 

de folosinţă, în cadrul contractelor de 
leasing operaţional sau pentru instruire de 
catre şcolile de şoferi; 
 
 
 
Se elimină 

 
 
 
  
- eliminarea punctului 5, menţinerea 
acestuia  conducând la anularea 
efectelor limitării deducerii,  deoarece 
mijloacele de transport din patrimoniul 
persoanelor juridice sunt folosite  de 
personalul angajat pentru desfaşurarea 
activităţii acestora. Elimnarea se 
corelează  cu neadmiterea 
amendamentului legat de art.21 alin. 
(4) lit.t) pct.5. 

10.   
 
 
 
Art. 26 
    Pierderi fiscale 
(…) 
    (3) În cazul persoanelor juridice 
străine, prevederile alin. (1) se aplică 
luându-se în considerare numai veniturile 
şi cheltuielile atribuibile sediului 
permanent în România. 
 
(Codul fiscal) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. La articolul I, după punctul 19, se 
introduc trei noi puncte, punctele 19¹ -193, 
cu următorul cuprins: 
 
“19¹ La articolul 26, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
(3) În cazul persoanelor juridice străine, 
prevederile alin. (1), respectiv alin.(5), se 
aplică luându-se în considerare numai 
veniturile şi cheltuielile atribuibile sediului 
permanent, respectiv veniturile şi 
cheltuielile atribuibile fiecărui sediu 
permanent cumulate la nivelul sediului 
permanent desemnat în România. 
Pierderile fiscale înregistrate până la data 
de 30 iunie 2013 de sediile permanente care 

 
 
 
 
 
 
 
Modificări generate de introducerea 
prevederilor referitoare la consolidarea 
veniturilor şi cheltuielilor sediilor 
permanente ale aceleiaşi persoane 
juridice străine în România pentru 
evitarea declanşării unei posibile 
acţiuni în constatarea neîndeplinirii 
obligaţiilor de stat membru din cauza 
neconformităţii legislaţiei fiscale cu 
prevederile din Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii Europene. 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aparţin aceleiaşi persoane juridice străine, 
care aplică prevederile art. 291, 
nerecuperate până la această dată, se 
transmit sediului permanent desemnat şi se 
recuperează în funcţie de perioada în care 
acestea au fost înregistrate, astfel: 
    a) pierderea fiscală înregistrată în 
perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2013 inclusiv 
este luată în calcul la stabilirea profitului 
impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 
iulie – 31 decembrie 2013 inclusiv, înaintea 
recuperării pierderilor fiscale din anii 
precedenţi anului 2013, perioada 1 iulie – 
31 decembrie 2013 inclusiv nefiind 
considerată an fiscal în sensul celor 7 ani 
consecutivi; 
    b) pierderea fiscală înregistrată în anii 
anteriori anului 2013, rămasă 
nerecuperată la data de 30 iunie 2013, se 
recuperează, la fiecare termen de plată a 
impozitului pe profit care urmează acestei 
date, pe perioada de recuperare rămasă 
din perioada iniţială de 5 ani, respectiv 7 
ani, în ordinea înregistrării acesteia; anul 
2013 este considerat un singur an fiscal în 
sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani 
consecutivi. 
 
 
 
 
“19² La articolul 29, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 
(4) În situaţia în care persoana juridică străină 
îşi desfăşoară activitatea în România printr-un 
singur sediu permanent acesta este şi sediu 
permanent desemnat pentru îndeplinirea 

Reguli tranzitorii privind reportarea 
pierderii înregistrate de fiecare din 
sediile permanente la data de 30 iunie 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoana juridică străina care 
desfăşoară activitate în România printr-
un singur sediu permanent desemnează 
acest sediu pentru îndeplinirea 
obligaţiilor fiscale.  
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 29 
    Veniturile unui sediu permanent 
 
    (4) Înainte de a desfăşura activitate 
printr-un sediu permanent în România, 
reprezentantul legal al persoanei juridice 
străine prevăzute la alin. (1) trebuie să 
înregistreze sediul permanent la autoritatea 
fiscală competentă. 
(Codul fiscal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obligaţiilor care revin potrivit prezentului 
titlu. “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„19³ După articolul 29 se introduce un nou 
articol, articolul 291, cu următorul cuprins:  
 
Profitul impozabil al persoanei juridice 
străine care îşi desfăşoară activitatea prin 
intermediul mai multor sedii permanente 
în România 
Art. 291 - (1) Începând cu data de 1 iulie 
2013, persoana juridică străină care 
desfăşoară activitatea  prin intermediul 
mai multor sedii permanente în România 
are obligaţia să stabilească unul dintre 
aceste sedii ca sediu permanent desemnat 
pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi 
revin potrivit prezentului titlu. La nivelul 
sediului permanent desemnat se cumulează 
veniturile, respectiv cheltuielile sediilor 
permanente  aparţinând aceleiaşi persoane 
juridice străine. 
 
(2) Sediile permanente care aplică dispoziţiile 
alin. (1) închid perioada impozabilă potrivit 
legislaţiei în vigoare până la data de 30 iunie 
2013 inclusiv. Calculul, plata şi declararea 

Modificare necesară pentru corelarea 
cu conceptul de sediu permanent 
desemnat în cazul persoanei juridice 
străine care desfăşoară activitatea print 
mai multe sedii permanente în 
România şi pentru unitatea normei de 
lege. 
Prevederile existente ale alin. (4) al 
art.29 privind înregistrarea sediului 
permanent la organul fiscal competent 
se preiau în Codul de Procedură Fiscală 
întrucât sunt norme procedurale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificări generate de introducerea 
prevederilor referitoare la consolidarea 
veniturilor şi cheltuielilor sediilor 
permanente ale aceleiaşi persoane 
juridice străine în România pentru 
evitarea declanşării unei posibile 
acţiuni în constatarea neîndeplinirii 
obligaţiilor de stat membru din cauza 
neconformităţii legislaţiei fiscale cu 
prevederile din Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii Europene. 
 
Stabilirea unor reguli tranzitorii pentru 
închiderea perioadei fiscale la data de 1 
iulie 2013. 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
 
 
Text nou 

impozitului pe profit datorat pentru profitul 
impozabil obţinut de fiecare sediu permanent 
în perioada 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013 se 
efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv, prin 
excepţie de la prevederile art. 34 şi 35. 
(3) Profitul impozabil al persoanei juridice 
străine care îşi desfăşoară activitatea prin 
intermediul mai multor sedii permanente se 
determină la nivelul sediului permanent 
desemnat să îndeplinească obligaţiile care îi 
revin potrivit prezentului titlu, în conformitate 
cu regulile stabilite în cap. II, în următoarele 
condiţii: 
    a) numai veniturile ce sunt atribuibile 
fiecărui sediu permanent se transmit spre a 
fi cumulate de sediul permanent desemnat 
pentru a îndeplini obligaţiile fiscale; 
    b) numai cheltuielile efectuate în scopul 
obţinerii veniturilor fiecărui sediu 
permanent se transmit spre a fi cumulate de 
sediul permanent desemnat pentru a îndeplini 
obligaţiile fiscale. 
(4) Profitul impozabil la nivelul sediului 
permanent desemnat se determină pe baza 
veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de 
fiecare sediu permanent aparţinând 
aceleiaşi persoane juridice străine, cu 
respectarea prevederilor alin. (3) şi prin 
utilizarea regulilor preţurilor de transfer 
la stabilirea preţului de piaţă al unui 
transfer făcut între persoana juridică 
străină şi sediul său permanent. Atunci 
când sediul permanent nu deţine o factură 
pentru cheltuielile alocate lui de către sediul 
său principal, celelalte documente 
justificative trebuie să includă dovezi privind 
suportarea efectivă a costurilor şi alocarea 
rezonabilă a acestor costuri către sediul 
permanent utilizând regulile preţurilor de 

 
 
 
Precizarea veniturilor şi cheltuielilor 
care se transmit spre a fi cumulate la 
sediul desemnat pentru îndeplinirea 
obligaţiilor fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizări privind determinarea 
profitului impozabil prin utilizarea 
regulilor preţurilor de transfer la 
stabilirea preţului de piaţă al unui 
transfer făcut între persoana juridică 
străină şi sediul său permanent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguli privind desemnarea sediului fix 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

transfer. 
 (5) Sediul permanent desemnat în România 
calculează, declară şi plăteşte obligaţiile ce 
revin potrivit titlului II pe baza veniturilor 
şi cheltuielilor  înregistrate de toate sediile 
permanente care aparţin aceleiaşi persoane 
juridice străine. 
(6) În situaţia în care sediul fix care 
îndeplineşte obligaţiile fiscale potrivit titlului 
VI constituie şi sediu permanent în sensul art. 
8, sediu fix este şi sediu permanent desemnat 
pentru îndeplinirea obligaţiilor care revin 
potrivit prezentului titlu. 
 

 

de TVA pentru consolidare în situaţia 
în care acesta îndeplineşte condiţiile de 
a fi şi sediu permanent. 
 
 
Obligaţia sediului permanent desemnat 
de a calcula, declara şi plăti impozit pe 
profit. 
 
 
 
 

11.  Art.48  
Reguli generale de stabilire a venitului 
net include din activităţi independente, 
determinat pe baza contabilităţii în 
partidă simplă 
 
(4) Condiţiile generale pe care trebuie să 
le îndeplinească cheltuielile aferente 
veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: 
(Codul fiscal) 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Următoarele cheltuieli sunt 
deductibile limitat: 
c) suma cheltuielilor cu indemnizaţia 
plătită pe perioada delegării şi detaşării 
în altă localitate, în ţară şi în străinătate, 
în interesul serviciului, în limita a de 2,5 
ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile 

nemodificat 8. La articolul I, după punctul 24, se 
introduc două noi puncte, punctele 24¹ şi  
242, cu următorul cuprins: 
 
“24¹ .La articolul 48, alineatul (4), după 
litera d) se introduce o nouă literă, litera e), 
cu următorul cuprins: 
 
<<e) să fie efectuate pentru salariaţi pe 
perioada delegării şi detaşării în altă 
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul 
serviciului, reprezentând indemnizaţiile 

plătite acestora, precum şi cheltuielile de 
transport şi cazare.>>” 
 
 
 
“242. La articolul 48 alineatul (5), litera c) 
se abrogă.” 
 
 

 
 
 
Întrucât suma care depăşeşte de 2,5 
nivelul legal este atât  impozitată la 
salariat cât şi cuprinsă în baza de calcul 
a contribuţiilor sociale, fiind 
considerată venit salarial , pentru 
calculul venitului net anual trebuie să 
fie deductibilă, potrivit principiului că 
orice sume de natură salarială care sunt 
impozitate la salariat sunt cheltuieli 
deductibile la angajator. 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

publice; 
(Codul fiscal) 
 

12.  25. La articolul 55 alineatul (2), literele 
i) şi j1) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 
„i) indemnizaţia primită de angajaţi 

pe perioada delegării şi detaşării în altă 
localitate, în ţară şi în străinătate, în 
interesul serviciului, precum şi orice alte 
sume de aceeaşi natură, pentru partea care 
depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin 
hotărâre a Guvernului pentru personalul 
din instituţiile publice; 

..........................................................
.......................................... 

 
 
 
j1) sume reprezentând salarii, 

diferenţe de salarii, dobânzi acordate în 
legătură cu acestea, precum şi actualizarea 
lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza 
unor hotărâri judecătoreşti rămase 
definitive şi irevocabile;” 

 9. La articolul I, punctul 25,  litera i) a 
alineatului (2) al articolului 55 , se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
    "i) indemnizaţia şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, primite de salariaţi pe 
perioada delegării şi detaşării în altă 
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul 
serviciului, pentru partea care depăşeşte 
limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin 
hotărâre a Guvernului pentru personalul din 
instituţiile publice. Aceste prevederi se 
aplică  şi în cazul salariaţilor 
reprezentanţelor din România ale 
persoanelor juridice străine. 
 
 
 
 
 
nemodificat 

 
 
 
Corelare de natură tehnică. 
 

13.  Art.55  
 (2) Regulile de impunere proprii 
veniturilor din salarii se aplică şi 
următoarelor tipuri de venituri, 
considerate asimilate salariilor: 
  i) indemnizaţia primită de angajaţi pe 
perioada delegării şi detaşării în altă 
localitate, în ţară şi în străinătate, în 
interesul serviciului, precum şi orice alte 
sume de aceeaşi natură, pentru partea 
care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru 

 10.La articolul I, după punctul 25, se 
introduce un nou punct, punctul 25¹, cu 
următorul cuprins: 
 
“25¹ La articolul 55 alineatul (2), după litera 
i) se introduce o nouă literă, litera i1),  cu 
următorul cuprins: 
i1) indemnizaţiile şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, primite de salariaţii care au 
stabilite raporturi de muncă cu angajatori 
nerezidenţi, pe perioada delegării şi 
detaşării, în România, în interesul 

 
 
 
 
 
 
 
 
Instituirea unui tratament fiscal unitar 
aplicabil drepturilor acordate pe 
perioada delegării şi detaşării  în 
România, salariaţilor care au stabilite 
raporturi de muncă cu angajatori 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

personalul din instituţiile publice; 
(Codul fiscal) 
 
 
 
 
 

serviciului, pentru partea care depăşeşte 
nivelul legal stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru ţara de rezidenţă a 
angajatorului nerezident, de care ar 
beneficia personalul din instituţiile publice 
din România dacă s-ar deplasa în ţara 
respectivă;” 

nerezidenţi, în sensul impozitării 
acestora pentru partea care depăşeşte 
nivelul legal stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru personalul din 
instituţiile publice. 

14.  26. La articolul 55 alineatul (4), literele 
g) şi m) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 
 
„g) sumele primite de angajaţi în 

condiţiile prevăzute de lege sau de 
contractul de muncă aplicabil, pe perioada 
delegării şi detaşării în altă localitate, în 
ţară şi în străinătate, în interesul 
serviciului, ca indemnizaţii şi orice alte 
sume de aceeaşi natură, în limita a de 2,5 
ori nivelul legal stabilit prin hotărâre de 
guvern pentru personalul din instituţiile 
publice, precum şi cele primite pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport şi 
cazare; 

..........................................................
.................................................................... 

m) sumele sau avantajele primite de 
persoane fizice din activităţi dependente 
desfăşurate într-un stat străin, indiferent de 
tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac 
excepţie veniturile salariale plătite de către 
sau în numele unui angajator care este 
rezident în România sau are sediul 
permanent în România, care sunt 
impozabile în România numai în situaţia 
în care România are drept de impunere;” 

nemodificat 11. La articolul I punctul 26, litera g) a 
alineatului (4) al articolului 55 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
"g) indemnizaţiile şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, primite de salariaţi, pe 
perioada delegării şi detaşării în altă 
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul 
serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal 
stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru 
personalul din instituţiile publice, precum şi 
cele primite pentru acoperirea cheltuielilor 
de transport şi cazare; 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 

 
 
 
 
Clarificarea tratamentului fiscal 
în cazul drepturilor reprezentând 
indemnizaţii şi orice alte sume de 
aceeaşi natură acordate pe perioada 
delegării şi detaşării în ţară şi în 
străinătate, în interesul serviciului, 
salariaţilor, în sensul impozitării pentru 
partea care depăşeşte 2,5 ori nivelul 
legal stabilit prin hotărâre a Guvernului 
pentru personalul din instituţiile 
publice. 
 

15.    12. La articolul I, după punctul 26 se 
introduce un nou punct, punctul 261 ,cu 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

următorul cuprins: 
 
261.La articolul 55 alineatul (4), după litera 
g) se introduc două noi litere, literele  g1) şi 
g2),  cu următorul cuprins: 
 
 
"g1) indemnizaţiile şi orice alte sume de 
aceeaşi natură  primite de persoanele fizice 
care desfăşoară o activitate în baza unui statut 
special  prevăzut de lege pe perioada 
deplasării, respectiv delegării şi detaşării, 
în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în 
limitele prevăzute de  actele normative 
speciale aplicabile acestora, precum şi cele 
primite pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"g2) indemnizaţiile şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, primite de salariaţii care au 
stabilite raporturi de muncă cu angajatori 
nerezidenţi, pe perioada delegării şi 
detaşării, în România, în interesul 

 
 
 
 
 
 
 
Clarificarea tratamentului fiscal 
aplicabil drepturilor acordate 
personalului cu statut special prevăzut 
de lege pe perioada deplasării respectiv 
delegării şi detaşării, în sensul 
neimpozitării acestora, indiferent de 
nivelul acestora. 
Legislaţie conexă: 
Lege nr.223/2007 privind Statutul 
personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă din 
România 
 
Legea nr. 303/2004 republicată privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor 
 
O.U.G nr.27/2006 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale judecătorilor, 
procurorilor şi altor categorii de 
personal din sistemul justiţiei 
 
Lege nr. 96/2006 republicată privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor 
Lege nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului 
 
 
Instituirea unui tratament fiscal unitar 
aplicabil drepturilor reprezentând 
indemnizaţii precum şi orice alte sume 
de aceeaşi natură acordate pe perioada 
delegării şi detaşării  în România, 
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crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

serviciului, în limita nivelului legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de 
rezidenţă a angajatorului nerezident, de 
care ar beneficia personalul din instituţiile 
publice din România dacă s-ar deplasa în ţara 
respectivă, precum şi cele primite pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport şi 
cazare;” 
 
 

salariaţilor care au stabilite raporturi de 
muncă cu angajatori nerezidenţi, în 
sensul neimpozitării acestora  în limita 
nivelului legal stabilit prin hotărâre a 
Guvernului pentru personalul din 
instituţiile publice din România. 
 

16.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.56  Deducere personală 
 
(7) Nu sunt considerate persoane aflate în 
întreţinere: 
    a) persoanele fizice care deţin terenuri 
agricole şi silvice în suprafaţă de peste 
10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de 
peste 20.000 m2 în zonele montane; 
    b) persoanele fizice care obţin venituri 
din cultivarea şi din valorificarea florilor, 
legumelor şi zarzavaturilor în sere, în 

 13 .La articolul I, după punctul 261, se 
introduc două noi puncte, punctele 262 şi 
263, cu următorul cuprins: 
 
„262 La  articolul.55 după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alineatul (6), cu 
următorul cuprins: 
 
(6) Pentru indemnizaţii şi orice alte sume de 
aceeaşi natură impozabile primite pe 
perioada delegării şi detaşării, în altă 
localitate, în România şi în străinătate, 
impozitul se calculează şi se reţine la fiecare 
plată, iar virarea impozitului la bugetul de 
stat se efectuează lunar sau trimestrial 
potrivit prevederilor art.58 şi art.60, după 
caz.” 
 
 
 
26³. La articolul 56 alineatul (7), litera b) se 
abrogă.” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarificare de natură tehnică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excluderea de la condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească persoanele 
fizice care nu sunt considerate persoane 
aflate în întreţinere are în vedere  
revizuirea Cap.VII “Venituri din 
activităţi agricole, silvicultură şi 
piscicultură”, potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2013. 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

solarii special destinate acestor scopuri 
şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi din 
valorificarea arbuştilor, plantelor 
decorative şi ciupercilor, precum şi din 
exploatarea pepinierelor viticole şi 
pomicole, indiferent de suprafaţă. 
(Codul fiscal) 
 

17.  29. Capitolul VII alcătuit din articolele 
71 - 74 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Capitolul VII  
Venituri din activităţi agricole, 

silvicultură şi piscicultură 
Definirea veniturilor 

Art. 71 - (1) Veniturile din activităţi 
agricole cuprind veniturile obţinute, 
individual sau într-o formă de asociere, 
din: 

 
a) cultivarea produselor agricole 

vegetale;  
 
b) exploatarea pepinierelor viticole, 

pomicole şi altele asemenea; 
 
 
c) creşterea şi exploatarea 

animalelor, inclusiv din valorificarea 
produselor de origine animală, în stare 
naturală. 
 
 

(2) Veniturile din silvicultură şi 
piscicultură reprezintă veniturile obţinute 
din recoltarea şi valorificarea produselor 
specifice fondului forestier naţional, 
respectiv a produselor lemnoase şi 
nelemnoase precum şi cele obţinute din 

3. La  articolul I punctul 29,  partea  
introductivă  a alineatului (1) al articolului 
71 şi litera b) vor avea următorul cuprins: 
   
 
„Art.71.- (1) Veniturile din activităţi 
agricole cuprind veniturile obţinute individual 
sau într-o formă de asociere, fără 
personalitate juridică, din: 
………………………………………………
………………………………………. 
   b) exploatarea plantaţiilor viticole, 
pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele 
asemenea;”   
 
 
..........................................................................
..........................................................................
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 

14. Nemodificat, devine punctul 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
15.  La  articolul I punctul 29,  alineatul (3) 
al articolului 71 se modifică şi va avea  
următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

exploatarea amenajărilor piscicole. 
(3) Veniturile din silvicultură şi 

piscicultură se supun impunerii potrivit 
prevederilor Cap.II Venituri din activităţi 
independente, venitul net anual fiind 
determinat în sistem real, pe baza datelor 
din contabilitatea în partidă simplă. Pentru 
aceste venituri sunt aplicabile regulile de 
impunere proprii veniturilor din activităţi 
independente pentru care venitul net anual 
se determină în sistem real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Veniturile obţinute din 

valorificarea produselor prevăzute la 
alin.(1) în altă modalitate decât în stare 
naturală reprezintă venituri din activităţi 

 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 

 
(3) Veniturile din silvicultură şi 

piscicultură se supun impunerii potrivit 
prevederilor Cap.II Venituri din activităţi 
independente, venitul net anual fiind 
determinat în sistem real, pe baza datelor din 
contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste 
venituri sunt aplicabile regulile de impunere 
proprii veniturilor din activităţi independente 
pentru care venitul net anual se determină în 
sistem real. Pentru veniturile din 
silvicultură calificate drept venituri din 
alte surse se aplică prevederile capitolului 
IX. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

 
 
Clarificare tehnică necesară pentru 
delimitarea veniturilor din silvicultură 
supuse impunerii potrivit regulilor de la 
activităţi independente pe baza 
datelor din contabilitatea în partidă 
simplă de cele supuse impunerii prin 
reţinere la sursă cu cota de 16% 
aplicată asupra venitului brut, 
impozitul fiind final. 
 Sunt calificate ca venituri din alte 
surse: 
- veniturile obţinute de persoana fizică 
în baza contractului de administrare 
încheiat potrivit Legii nr. 46/2008 
privind Codul silvic, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
- veniturile distribuite persoanelor 
fizice  membrii  formelor asociative – 
persoane juridice, prevăzute la art. 26 
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

independente şi se supun regulilor de 
impunere proprii categoriei respective. 

 
 
(5) Veniturile definite la alin.(1) 

pentru care nu au fost stabilite norme de 
venit sunt venituri impozabile şi se supun 
impunerii potrivit prevederilor Cap.II 
Venituri din activităţi independente, 
venitul net anual fiind determinat în sistem 
real, pe baza datelor din contabilitatea în 
partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt 
aplicabile regulile de impunere proprii 
veniturilor din activităţi independente 
pentru care venitul net anual se determină 
în sistem real. 

 
 
 
 
Venituri neimpozabile 
Art. 72 – (1) Nu sunt venituri 

impozabile veniturile obţinute de 
persoanele fizice din valorificarea în stare 
naturală, a produselor culese sau capturate 
din flora şi fauna sălbatică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. La  articolul I punctul 29, alineatul (1) 
al articolul 72, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
   „ Venituri neimpozabile 
Art. 72 - (1) Nu sunt venituri impozabile 
veniturile realizate de persoanele 
fizice/membrii asocierilor fără personalitate 
juridică din valorificarea în stare naturală a 
următoarelor: 
    a) produse culese din flora sălbatică, 
exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei 
lemnoase sunt venituri neimpozabile numai 
veniturile realizate din exploatarea şi 
valorificarea acesteia  în volum de maximum 
20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii 
le au în proprietate; 
    b) produse capturate din fauna sălbatică, cu 
excepţia celor realizate din activitatea de 
pescuit comercial supuse impunerii potrivit 
prevederilor Cap.II Venituri din activităţi 
independente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarificarea sferei veniturilor 
neimpozabile realizate din valorificarea în 
stare naturală a produselor culese sau 
capturate din flora şi fauna sălbatică în 
sensul precizării menţinerii în sfera 
veniturilor impozabile a celor   realizate 
din: 
- exploatarea şi valorificarea masei  
lemnoase. Sunt venituri neimpozabile 
numai veniturile realizate din exploatarea 
şi valorificarea acesteia  în volum de 
maximum 20 mc/an din pădurile pe care 
contribuabilii le au în proprietate. 
 
- activitatea de  pescuit comercial. 
Veniturile realizate din activitatea 
respectivă sunt venituri din activităţi 
independente şi se supun impunerii pe 
baza normelor de venit stabilite de 
D.G.F.P teritoriale, contribuabilii 
respectivi având dreptul să opteze pentru 
determinarea venitului net anual în sistem 
real, pe baza datelor din contabilitatea în 
partidă simplă. 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Veniturile definite la art.71 

alin.(1) sunt venituri neimpozabile în 
limitele stabilite potrivit tabelului următor: 
 
Produse vegetale Suprafaţă  

 
Cereale  
 

până la  2 ha 

Plante oleaginoase  până la  2 ha 
Cartof  
 

până la  2 ha 

Sfecla de zahăr 
 

până la  2 ha 

Tutun  
 

până la  1 ha 

Hamei pe rod 
 

până la  2 ha 

Legume în câmp până la  0,5ha 
Legume în spaţii 
protejate  
 

până la  0,2ha 

Leguminoase pentru 
boabe 

până la  1,5 ha 

Pomi pe rod 
 

până la  1,5ha 
 

Vie pe rod 
 
 
 

până la  0,5 ha 
 
 

Flori şi plante până la  0,3ha 

 
 
 
 
4. La articolul I punctul 29, alineatul (2) 
al articolului 72 va avea următorul 
cuprins: 
   
„(2) Veniturile definite la art.71 alin.(1) sunt 
venituri neimpozabile în limitele stabilite 
potrivit tabelului următor: 
 

Produse  
vegetale 

Suprafaţă 

Cereale 
 

până la 2 ha 

Plante  oleaginoase până la 2 ha 
Cartof 
 

până la 2 ha 

Sfeclă de zahăr 
 

până la 2 ha 

Tutun 
 

până la 1 ha 

Hamei pe rod 
 

până la 2 ha 

Legume în  
câmp 

până la 0,5 ha 

Legume în  spaţii 
protejate 

până la 0,2 ha 

Leguminoase pentru 
boabe 

până la 1,5 ha 

Pomi pe rod până la 1,5 ha 
 

Vie pe rod 
 

până la 1 ha 

Arbuşti fructiferi 
 

până la 1 ha 

Flori şi plante până la 0,3 ha 

Autor: Comisia pentru agricultura 
 
 
 
17. La articolul I punctul 29, alineatul (2) 
al articolului 72 va avea următorul 
cuprins: 
   
„(2) Veniturile definite la art.71 alin.(1) sunt 
venituri neimpozabile în limitele stabilite 
potrivit tabelului următor: 
 

Produse  
vegetale 

Suprafaţă 

Cereale 
 

până la 2 ha 

Plante  oleaginoase până la 2 ha 
Cartof 
 

până la 2 ha 

Sfeclă de zahăr 
 

până la 2 ha 

Tutun 
 

până la 1 ha 

Hamei pe rod 
 

până la 2 ha 

Legume în  
câmp 

până la 0,5 ha 

Legume în  
spaţii protejate 

până la 0,2 ha 

Leguminoase pentru 
boabe 

până la 1,5 ha 

Pomi pe rod până la 1,5 ha 
 

Vie pe rod 
 

până la 1 ha 

Arbuşti fructiferi 
 

până la 1 ha 
 

Flori şi plante până la 0,3 ha 
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crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

ornamentale  
 
 
 

Animale  Nr. capete/ nr. 
familii albine 
 
 

Vaci şi bivoliţe 
 

până la 2 

Ovine şi 
 
 caprine 
 

până la 10 

Porci pentru îngrăşat 
 

până la 6 

Albine până la 50 fam 
Păsări de curte 
 

până la 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ornamentale 
 
 
 
 

Animale Nr.capete 
/nr.de familii de 
albine 
 

Vaci şi bivoliţe 
 

până la 2  

Ovine 
 

până la 50  

Caprine 
 

până la 25  

Porci pentru îngrășat 
 

până la 6  

Albine până la 75 de 
familii 

Păsări de curte până la 100” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ornamentale 
 
 
 
 

Animale 
 
 
 

Nr.capete 
/nr.de familii de 
albine 

Vaci  până la 2  
Bivoliţe până la 2 
Oi 
 

până la 50  

Capre 
 

până la 25  

Porci pentru îngrășat 
 

până la 6  

Albine până la 75 de 
familii 

Păsări de curte până la 100” 
 
 
 
 
 
 
18. La articolul I, punctul 29, după 
alineatul (2) al articolul 72, se introduc 
două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu 
următorul cuprins: 
 
„(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile 
obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor 
naturale: 
 
(4) Cultivarea terenurilor cu plante furajere 
graminee şi leguminoase pentru producţia de 
masă verde destinate furajării animalelor 
pentru care venitul se determină pe baza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunerea a avut în vedere excluderea 
din sfera impozabilă a veniturilor 
obţinute din exploatarea păşunilor şi 
fâneţelor naturale; 
Este necesară precizarea regimului 
fiscal al produselor respective, având în 
vedere că acestea intră în consum 
pentru animalele a căror creştere şi 
exploatare generează venituri 
neimpozabile sau impozabile pentru 
care sunt stabilite norme de venit. 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
 
 
 

 
Stabilirea venitului anual din 

activităţi agricole pe bază de norme de 
venit 

 
 
Art.73 – (1)Venitul dintr-o activitate 

agricolă se stabileşte pe bază de norme de 
venit. 

 
(2) Normele de venit se stabilesc pe 

unitatea de suprafaţă(ha)/cap de animal/ 
familie de albine. 

(3) Normele de venit 
corespunzătoare veniturilor definite la 
art.71 alin.(1) sunt stabilite pentru 
perioada impozabilă din anul fiscal 2013 
cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la 
sfârşitul anului fiscal, potrivit tabelului 
următor: 
 

Produse 
vegetale 

Suprafaţă 
destinată 
producţiei 

vegetale/ cap 
de animal/ 
familie de 

albine 
 

 
 

Norma 
de venit 

- lei - 

Cereale  peste 2 ha 449 
 

Plante 
oleaginoase  

peste 2 ha 458 

 
 
 
 
 
5. La  articolul I  punctul 29,  alineatele  
(3) şi (4) ale articolului 73 vor avea 
următorul cuprins: 
 
 

 
Nemodificat 

 
 
 

Nemodificat 
 
 
„(3) Normele de venit corespunzătoare 
veniturilor definite la art.71 alin.(1) sunt 
stabilite pentru perioada impozabilă din anul 
fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi 
până la sfârşitul anului fiscal, potrivit 
tabelului următor: 
 
 

Produse 
vegetale 

Suprafaţa 
destinată 
producţiei 

vegetale/cap de 
animal/familie de 

albine 
 

Norma 
de venit 

-lei- 

Cereale 
 

peste 2 ha 449 

Plante 
oleaginoase  

peste 2 ha 458 

Cartof peste 2 ha 2900 

normelor de venit şi a celor prevăzute la 
art.72 alin.(2) nu generează venit impozabil.” 

 

 
 
19. La  articolul I  punctul 29,  alineatele  
(3) şi (4) ale articolului 73 vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
nemodificat 
 
 
„(3) Normele de venit corespunzătoare 
veniturilor definite la art.71 alin.(1) sunt 
stabilite pentru perioada impozabilă din anul 
fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi 
până la sfârşitul anului fiscal, potrivit 
tabelului următor: 
 
 

Produse vegetale Suprafaţa 
destinată 
producţiei 

vegetale/cap de 
animal/familie 

de albine 
 

Norma 
de venit 

-lei- 

Cereale 
 

peste 2 ha 449 

Plante 
oleaginoase  

peste 2 ha 458 

Cartof peste 2 ha 2900 
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crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Cartof  peste   2ha 
 

3488 

Sfeclă de zahăr  peste 2 ha 697 
Tutun  peste 1 ha 1060 
Hamei pe rod peste 2 ha 1483 
Legume în câmp 
 
 
 

peste 0,5ha 4001 
 

Legume în spaţii 
protejate 

peste 0,2 ha 8033 

Leguminoase 
pentru boabe 
 

peste 1,5ha 801 

Pomi pe rod peste 1,5 ha 4709 
Vie pe rod peste 0,5 ha 

 
 
 

1385 

Flori şi plante 
ornamentale 
 

peste 0,3 ha 11773 

Animale   
Vaci şi bivoliţe 
 

peste 2 cap 453 

10-50 cap 23 Ovine si caprine 
 
 
 

peste 50 cap 65 
 

6-10 cap 56 Porci pentru 
îngrăşat 
 

peste 10 cap 177 

50-100 fam 70 Albine 
Peste 100  fam 98 
100-500 cap 3 Păsări de curte 
peste 500 cap 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sfeclă de zahăr peste 2 ha 697 
Tutun peste 1 ha 1060 
Hamei pe rod peste 2 ha 1483 
Legume în 
câmp 

peste 0,5 ha 2326 

Legume în 
spaţii protejate 

peste 0,2 ha 5117 

Leguminoase 
pentru boabe 
 

peste 1,5 ha 801 

Pomi pe rod peste 1,5 ha 3800 
Vie pe rod 
 

peste 1 ha 1385 

Arbuşti 
fructiferi 

peste 1 ha 1385 

Flori şi plante 
ornamentale 
 
 

peste 0,3 ha 11773 

Animale 
 

  

Vaci  peste 2 capete 453 
Bivoliţe peste 2 capete 326 
Ovine peste 50 capete 47 
Caprine 
 

peste 25 capete 47 

Porci pentru 
îngrăşat 
 

peste 6 capete 56 

Albine peste 75 familii 40 
 
 

Păsări de curte 
 

peste 100 capete 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sfeclă de zahăr peste 2 ha 697 
Tutun peste 1 ha 1060 
Hamei pe rod peste 2 ha 1483 
Legume în câmp 
 

peste 0,5 ha 2326 

Legume în spaţii 
protejate 

peste 0,2 ha 5117 

Leguminoase 
pentru boabe 
 

peste 1,5 ha 801 

Pomi pe rod peste 1,5 ha 3800 
Vie pe rod 
 

peste 1 ha 1385 

Arbuşti fructiferi 
 

peste 1 ha 1385 

Flori şi plante 
ornamentale 
 
 

peste 0,3 ha 11773 

Animale 
 

  

Vaci  peste 2 capete 453 
Bivoliţe peste 2 capete 326 
Oi peste 50 capete 47 
Capre 
 

peste 25 capete 47 

Porci pentru 
îngrăşat 
 

peste 6 capete 56 

Albine peste 75 familii 40 
 
 

Păsări de curte 
 

peste 100 capete 3 
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crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
(4) Începând cu anul fiscal 2014, 

normele de venit se stabilesc de către 
direcţiile teritoriale de specialitate ale 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, se aprobă şi se publică de către 
direcţiile generale ale finanţelor publice 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice, până cel târziu la data de 15 
februarie a anului pentru care se aplică 
aceste norme de venit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calculul şi plata impozitului 

aferent veniturilor din activităţi agricole 

 
 
(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de 
venit pentru fiecare judeţ/municipiul 
Bucureşti se propun de către entităţile publice 
mandatate de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de 
către direcţiile generale ale finanţelor publice 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, 
până cel târziu la data de 15 februarie a anului 
pentru care se aplică aceste norme de venit.” 
 
 
 
 
 
 

 
(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de 
venit se propun de către  entităţile publice 
mandatate de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei 
stabilită prin Hotărârea Guvernului, se aprobă 
şi se publică de către direcţiile generale ale 
finanţelor publice teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 
15 februarie a anului pentru care se aplică 
aceste norme de venit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. La articolul I punctul 29, după 
alineatul (4)  al articolul 73, se introduce 
un nou alineat, alineatul (5) cu următorul 
cuprins: 
 
„(5) În cazul contribuabililor care realizează 
venituri din desfăşurarea a două sau mai 
multe activităţi agricole pentru care venitul se 
determină pe bază de normă de venit, organul 
fiscal competent stabileşte venitul anual prin 
însumarea veniturilor corespunzătoare 
fiecărei activităţi.” 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 

 
Pentru diferenţierea şi din punct de 
vedere fiscal a calităţii terenurilor 
agricole, de calitate bună şi cu 
producţie la hectar superioară la şes 
faţă de terenurile specifice zonei 
montane, acide şi puţin propice 
practicării agriculturii.  
De asemenea, date fiind condiţiile 
naturale mai vitrege în zona montană, 
şi normele de venit trebuie să fie 
diferenţiate în concordanţă cu 
posibilităţile de valorificare a 
terenurilor agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunerea a avut în vedere evitarea 
diferenţelor semnificative în ceea ce 
priveşte nivelul normelor de venit 
stabilite prin Codul fiscal dar şi 
acordarea posibilităţii entităţilor 
publice mandatate, de ajustare a 
acestora în funcţie de condiţiile locale 
în care se desfăşoară activitatea. 
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Art.74 - (1) Impozitul pe venitul din 
activităţi agricole se calculează de organul 
fiscal competent prin aplicarea unei cote 
de 16% asupra venitului anual din 
activităţi agricole stabilit pe baza normei 
anuale de venit, impozitul fiind final. 

(2) Contribuabilul care desfăşoară o 
activitate agricolă prevăzută la art.71 
alin.(1) pentru care venitul se determină pe 
bază de normă de venit are obligaţia de a 
depune anual o declaraţie la organul fiscal 
competent, până la data de 25 mai inclusiv 
a anului fiscal, pentru anul în curs.  

În cazul în care activitatea se 
desfăşoară în cadrul unei asocieri fără 
personalitate juridică obligaţia depunerii 
declaraţiei la organul fiscal competent 
revine asociatului care răspunde pentru 
îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de 
autorităţile publice în cadrul aceluiaşi 
termen. Anexa declaraţiei depusă de 
asociatul desemnat va cuprinde şi cota de 
distribuire ce revine fiecărui membru 
asociat din venitul impozabil calculat la 
nivelul asocierii. 

(3) Declaraţia prevăzută la alin.(2) 
nu se depune pentru veniturile prevăzute la 
art.72. 

(4) Organul fiscal competent 
stabileşte impozitul anual datorat şi emite 
decizia de impunere, la termenul şi în 
forma stabilite prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală. 

(5) Plata impozitului anual stabilit 
conform deciziei de impunere anuale se 
efectuează către bugetul de stat în două 
rate egale astfel:  

a) 50% din impozit până la data de 
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25 octombrie inclusiv; 
b) 50% din impozit până la data de 

15 decembrie inclusiv. 
 

(6) Impozitul se virează la bugetul 
de stat şi din acesta nu se distribuie cote 
defalcate către bugetele locale.” 

 
 
 
 
 
 

18.  Art. 78 
Definirea veniturilor din alte surse 
 
(1) În această categorie se include, însă 
nu sunt limitate, următoarele venituri: 
(Codul fiscal) 
 

 21. La articolul I, după punctul 29, se 
introduce un nou punct, punctul 29¹, cu 
următorul conţinut: 
  
„ 29¹. La articolul 78 alineatul (1), după 
litera f) se introduc două  noi litere, literele 
g) şi h) cu următorul cuprins: 
 
 
<<g) venituri obţinute de persoana fizică în 
baza contractului de administrare încheiat 
potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 privind 
Codul silvic, cu modificările şi completările 
ulterioare. Fac excepţie veniturile realizate 
din exploatarea şi valorificarea masei 
lemnoase, definite potrivit legislaţiei în 
materie, din pădurile pe care contribuabilii le 
au în proprietate, în volum de maximum 20 
mc/an, care sunt neimpozabile.>>” 
 
Autor: Comisia pentru agricultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru simplificarea administrării 
impozitului pe veniturile din 
silvicultură obţinute de persoana fizică 
în baza contractului de administrare 
încheiat potrivit Codului silvic se 
propune includerea acestora  în 
categoria „Venituri din alte surse”. 
Impozitul se  reţine la sursă de către 
plătitorul de venit  prin aplicarea cotei 
de 16% asupra venitului brut, impozitul 
fiind final. 
În vederea acordării unui tratament  
fiscal unitar sunt neimpozabile 
veniturile obţinute de contribuabilii 
care au în proprietate păduri  şi care au 
încheiat contracte de administrare, din 
exploatarea şi valorificarea unui volum 
de maximum 20 mc/an de masă 
lemnoasă. 
 
Obs: 
În situaţia în care contribuabilul obţine 
şi masă lemnoasă ca urmare a  
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h) veniturile distribuite persoanelor fizice  
membrii  formelor asociative  de 
proprietate – persoane juridice, prevăzute 
la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi Legii nr.169/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, altele 
decât veniturile neimpozabile  realizate  din: 
1.  exploatarea şi valorificarea  masei 
lemnoase, definite potrivit legislaţiei în 
materie, din pădurile pe care le au în 
proprietate, în volum de maximum 20 
mc/an,  pentru fiecare membru asociat; 
2. exploatarea masei lemnoase, definite 
potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe 
care le au în proprietate, în volum de 
maximum 20 mc/an,  acordată fiecărui 
membru asociat. 
 
Autor: Comisia pentru agricultura 

exploatării acesteia pe baza 
contractului de administrare potrivit 
Codului silvic, nu este generat venit, 
masa lemnoasă fiind patrimoniul 
personal al contribuabilului. 
În vederea acordării unui tratament 
fiscal unitar sunt neimpozabile 
veniturile obţinute din exploatarea şi 
valorificarea unui volum de maximum 
20 mc/an de masă lemnoasă pentru  
fiecare membru asociat, din pădurile pe 
care le au în proprietate. 
 
Obs: 
În situaţia în care contribuabilul obţine 
şi  masă lemnoasă ca urmare a  
exploatării acesteia  prin intermediul 
formelor asociative de proprietate – 
persoane juridice, prevăzute la art. 26 
din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare nu este generat 
venit, masa lemnoasă fiind patrimoniul 
personal al contribuabilului. 

19.  35. La articolul 94 după alineatul (16) se 
introduc trei noi alineate, alineatele (17) 
- (19), cu următorul cuprins: 

„(17) Pentru veniturile din activităţi 
agricole realizate până la 1 februarie 2013, 
obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la 
data realizării acestora. 

(18) Pentru veniturile din activităţi 
agricole determinate pe baza de norme de 
venit obţinute în perioda 1 ianuarie 2013 şi 
până la 1 februarie 2013, normele de venit 
se stabilesc de către direcţiile teritoriale de 

6. La articolul I punctul 35, alineatul 
(18) al articolului 94 va avea următorul 
cuprins: 
  
Nemodificat 
 
 
„(18) Pentru  veniturile  din  activităţi  
agricole  determinate  pe bază de norme de 
venit obţinute în perioada 1 ianuarie 2013 şi 
până la 1 februarie 2013, normele de venit se 
propun de către entităţile publice mandatate 

 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
Se elimină 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Se respinge amendamentul pentru art 
94 alin.(18),  întrucât contravine 
prevederilor de la art. .73 alin. (4) care 
stipulează că   normele de venit se 



 30

Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

specialitate ale Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi se aprobă de către 
direcţiile generale ale finanţelor publice 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice. Normele de venit se stabilesc, se 
avizează şi se publică până cel târziu la 
data de 31 mai a anului pentru care se 
aplică aceste norme de venit. 

Norma anuală de venit se corectează 
astfel încât să corespundă perioadei 
impozabile cuprinse între 1 ianuarie 2013 
şi 1 februarie 2013. Obligaţiile fiscale sunt 
cele în vigoare la data realizării acestora. 

 
(19) Pentru veniturile obţinute din 

activităţi agricole pentru care venitul net 
anual se determină în sistem real între 1 
ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013, nu se 
mai stabilesc plăţi anticipate, iar venitul 
net anual se declară până la data de 25 mai 
2014.” 

de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi se aprobă de către direcţiile generale 
ale finanţelor publice teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice. Normele de 
venit se propun, se avizează şi se publică 
până cel târziu la data de 31 mai a anului 
pentru care se aplică aceste norme de venit. 
Norma anuală de venit se corectează astfel 
încât să corespundă perioadei impozabile 
cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 
2013. Obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare 
la data realizării acestora.” 
Nemodificat 

stabilesc  de către directiile terioriale de 
specialitate ale Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
astfel cum a fost aprobat şi prin 
amendamentul propus de Comisie.  

20.    22. La articolul I, după punctul 37 se 
introduce un nou punct, punctul 37¹, cu 
următorul cuprins:  
“37¹.La articolul 1121, după litera d) se 
introduce o nouă literă, litera. e), cu 
următorul cuprins: 

 
      e) nu se află în dizolvare cu lichidare, 
înregistrată în registrul comerţului sau la 
instanţele judecătoreşti, potrivit legii.” 
 

Propunerea este motivată de 
faptul că: 
- în perioada de dizolvare cu lichidare, 
înregistrată potrivit legii, persoana 
juridică nu mai realizează venituri din 
operaţiuni economice desfăşurate 
potrivit obiectului de activitate, 
impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor fiind ineficient, în 
această situaţie,   
- menţinerea acestei persoane juridice 
în sistemul impozitului pe profit, 
permite impozitarea unor elemente 
fiscale deduse în perioada de activitate 
economică (ex.: provizioane şi rezerve 
fiscale), ceea ce permite înglobarea 
acestora în rezultatul impozabil al 
lichidării. Sistemul impozitului pe 
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veniturile microîntrprinderilor nu 
asigură majorarea bazei de impozitare 
cu aceste elemente fiscale deduse în 
perioade anterioare în care persoana a 
fost plătitoare de impozit pe profit. 
 

21.  38. Articolul 1122 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 
„Reguli de aplicare a sistemului 

de impunere pe veniturile 
microîntreprinderii 

 
 
 
Art.1122 - (1) Impozitul reglementat 

de prezentul titlu este obligatoriu. 
 
 
(2) Microîntreprinderile plătitoare 

de impozit pe profit sunt obligate la plata 
impozitului reglementat de prezentul titlu 
începând cu anul fiscal următor, dacă 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art.1121. 

 
(3) Pentru anul 2013, persoanele 

juridice române plătitoare de impozit pe 
profit care la data de 31 decembrie 2012 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art.1121, sunt obligate la plata impozitului 
reglementat de prezentul titlu începând cu 
1 februarie 2013, urmând a comunica 
organelor fiscale teritoriale modificarea 
sistemului de impunere, potrivit 
prevederilor Codului de procedură fiscală, 
până la data de 25 martie 2013 inclusiv. 
Până la acest termen se va depune şi 

nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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declaraţia privind impozitul pe profit 
datorat pentru profitul impozabil obţinut în 
periaoda 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 
2013, prin excepţie de la prevederile art.34 
şi 35. 

(4) O persoană juridică română care 
este nou-înfiinţată este obligată să 
plătească impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor începând cu primul 
an fiscal, dacă condiţia prevăzută la 
art.1121 lit. d) este îndeplinită la data 
înregistrării la registrul comerţului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
  
 
23. La articolul I, punctul 38, , după 
alineatul (4) al articolul 112² se introduc 
două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu 
următorul cuprins: 
 
“(41) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), 
persoana juridică română nou-înfiinţată care, 
începând cu  data înregistrării în registrul 
comerţului, intenţionează să desfăşoare 
activităţile prevăzute la art. 1122 alin.(6), nu 
intră sub incidenţa prezentului titlu. 
 
 
 
 
(42) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), 
persoana juridică română nou-înfiinţată care, 
la data înregistrării în registrul comerţului, are 
subscris un capital social reprezentând cel 
puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 
euro, poate opta să aplice prevederile titlului 
II din Codul fiscal. Opţiunea este definitivă, 
cu condiţia menţinerii valorii capitalului 
social de la data înregistrării, pentru întreaga 
perioadă de existenţă a persoanei juridice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propunerea are în vedere clarificarea 
aplicării acestui sistem de impunere 
pentru persoanele juridice nou 
înfiinţate care urmează să desfăşoare 
activităţile pentru care sistemul nu este 
incident, respectiv din domeniul 
bancar, al asigurărilor, jocurilor de 
noroc, consultanţei sau 
managementului. 
 
Această prevedere fiscală va permite 
societăţilor nou-înfiinţate care, la data 
înregistrării în registrul comerţului, are 
subscris un capital social reprezentând 
cel puţin echivalentul în lei al sumei de 
25.000 euro să recupereze cheltuielile 
înregistrate de la data înfiintării. 
Date statistice pe baza situatiilor 
financiare din anul 2011 din anexa. 
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 (5) Microîntreprinderile nu mai 

aplică acest sistem de impunere începând 
cu anul fiscal următor anului în care nu 
mai îndeplinesc una dintre condiţiile 
prevăzute la art.1121.  

 
 
 
 

 
(6) Nu sunt obligate să aplice 

sistemul de impunere reglementat de 
prezentul titlu persoanele juridice române 
care: 

 
a) desfăşoară activităţi în domeniul 

bancar; 
b) desfăşoară activităţi în domeniile 

asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de 
capital, cu excepţia persoanelor juridice 
care desfăşoară activităţi de intermediere 
în aceste domenii; 

c) desfăşoară activităţi în domeniile 
jocurilor de noroc, consultanţei şi 
managementului. 

respective. În cazul în care această condiţie 
nu este respectată, persoana juridică aplică 
prevederile prezentului titlu, începând cu anul 
fiscal următor celui în care capitalul social 
este redus sub valoarea reprezentând  
echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de 
la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de art.1121. Cursul de 
schimb utilizat pentru determinarea 
echivalentului în lei pentru suma de 25.000 
euro  este cursul de schimb leu/euro 
comunicat de Banca Naţională a României la 
data înregistrării persoanei juridice.” 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
24. La articolul I, punctul 38, partea 
introductivă a alineatului (6) al articolul 
1122 , se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(6) Nu intră sub incidenţa prevederilor 
prezentului titlu persoanele juridice române 
care:” 
 
nemodificat 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformularea are în vedere faptul că 
sintagma folosită “nu sunt obligate” a 
generat interpretări că acestea ar putea 
opta.  
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(7) Persoanele juridice române care 
au optat pentru acest sistem de impunere 
potrivit reglementărilor legale în vigoare 
până la data de 1 februarie 2013, păstrează 
acest regim de impozitare pentru anul 
2013.” 
 
 

 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 

22.  Art.115 
    (1) Veniturile impozabile obţinute din 
România, indiferent dacă veniturile sunt 
primite în România sau în străinătate, 
sunt: 
[…] 
 
 
    c) dobânzi de la un nerezident care are 
un sediu permanent în România, dacă 
dobânda este o cheltuială a sediului 
permanent; 
[…] 
 
    e) redevenţe de la un nerezident care 
are un sediu permanent în România, dacă 
redevenţa este o cheltuială a sediului 
permanent; 
[…] 
    g) comisioane de la un nerezident care 
are un sediu permanent în România, dacă 
comisionul este o cheltuială a sediului 
permanent; 
[…] 
(Codul fiscal) 

 25. La articolul I, după punctul 40 se 
introduce un nou punct, punctul 40¹, cu 
următorul cuprins:  
 
„40¹ .La articolul 115 alineatul. (1) literele 
c), e) şi g) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
    c) dobânzi de la un nerezident care are un 
sediu permanent în România, dacă dobânda 
este o cheltuială a sediului permanent/a 
sediului permanent desemnat; 
[…] 
    e) redevenţe de la un nerezident care are un 
sediu permanent în România, dacă redevenţa 
este o cheltuială a sediului permanent/a 
sediului permanent desemnat; 
[…] 
 
    g) comisioane de la un nerezident care are 
un sediu permanent în România, dacă 
comisionul este o cheltuială a sediului 
permanent/a sediului permanent 
desemnat;” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelări de natură tehnică privind 
introducerea conceptului de sediu 
permanent desemnat pentru 
îndeplinirea obligaţiilor fiscale în cazul 
prsoanelor juridice străine care 
desfăşoară activitate în România prin 
intermediul mai multor sedii 
permanente. 
 
 

23.  42. La articolul 115 alineatul (1), litera 
k) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„k) venituri din servicii prestate în 
România şi în afara României, exclusiv 

 26 .La articolul I, punctul 42, litera k) a 
alineatului (1), al articolul 115, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„k) venituri din servicii prestate în România 
de orice natură şi în afara României de 

 
 
 
 
Pentru a nu exista dificultăţi în 
interpretare, se exemplifică tipurile de 
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transportul internaţional şi prestările de 
servicii accesorii acestui transport;” 

natura serviciilor de management, de 
consultanţă în orice domeniu, de 
marketing, de asistenţă tehnică, de 
cercetare şi proiectare în orice domeniu, de 
reclamă şi publicitate indiferent de forma 
în care sunt realizate şi celor prestate de 
avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari publici, 
contabili, auditori; nu reprezintă venituri 
impozabile în România veniturile din 
transportul internaţional şi prestările de 
servicii accesorii acestui transport;” 

servicii prestate de nerezidenţi în afara 
României care sunt considerare ca fiind 
obţinute din România. 
 

24.  Art.115 
[…] 
    (2) Următoarele venituri impozabile 
obţinute din România nu sunt impozitate 
potrivit prezentului capitol şi se 
impozitează conform titlului II, III sau IV1, 
după caz: 
 
 
    a) veniturile unui nerezident, care sunt 
atribuibile unui sediu permanent în 
România; 
(Codul fiscal) 

 27. La articolul I, după punctul 42 se 
introduce un nou punct, punctul 42¹, cu 
următorul cuprins:  
 
“42¹ .La articolul 115 alineatul (2), litera a) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
    a) veniturile unui nerezident, care sunt 
atribuibile unui sediu permanent/ sediu 
permanent desemnat în România;” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Corelări de natură tehnică privind 
introducerea conceptului de sediu 
permanent desemnat pentru 
îndeplinirea obligaţiilor fiscale în cazul 
prsoanelor juridice străine care 
desfăşoară activitate în România prin 
intermediul mai multor sedii 
permanente. 

25.  44. La articolul 116 alineatul (2), după 
litera c) se introduce o nouă literă, litera 
c1), cu următorul cuprins: 

 
 
 
„c1) 50% pentru veniturile prevăzute 

la art. 115 alin. (1) lit. a) – g), k) şi l) dacă 
veniturile sunt plătite într-un stat cu care 
România nu are încheiat un instrument 
juridic în baza căruia să se realizeze 
schimbul de informaţii;” 

 28. La articolul I, punctul 44, litera c1) a 
alineatului (2)  al articolului 116 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
   
  c1) 50% pentru veniturile prevăzute la 
art.115 alin. (1) lit. a) – g), k) şi l) dacă 
veniturile sunt plătite într-un stat cu care 
România nu are încheiat un instrument juridic 
în baza căruia să se realizeze schimbul de 
informaţii. Aceste prevederi se aplică numai 
în situaţia în care veniturile de natura 
celor prevăzute la art.115 alin. (1) lit. a) – 

 
 
 
 
 
 
Se aduc clarficări privind aplicarea 
cotei majorate de 50%. Astfel, numai 
tranzacţiile calificate conform art. 11 
alin. (1) ca fiind artificiale se impun cu 
cota majorată. 
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g), k) şi l) sunt plătite ca urmare a unor 
tranzacţii calificate ca fiind artificiale 
conform art.11 alin. (1). 

26.  Art. 160  
[…] 
(2) Operaţiunile pentru care se aplică 
taxarea inversă sunt: 
[…] 
c) livrarea de cereale şi plante tehnice 
menţionate în continuare, care figurează în 
nomenclatura combinată stabilită prin 
Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al 
Consiliului din 23 iulie 1987 privind 
Nomenclatura tarifară şi statistică şi 
Tariful vamal comun: 
[…] 
(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplică 
până la data de 31 mai 2013 inclusiv. 
 
 

(Codul Fiscal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29. La articolul I, după punctul 68 se 
introduc şapte noi puncte, punctele 681 – 
687, cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
“681. La articolul 160, alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplică până 
la data de 31 mai 2014 inclusiv.” 
 
Autor: Comisia pentru agricultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taxarea inversă este o măsură 
legislativă care s-a dovedit eficientă 
pentru diminuarea evaziunii fiscale, 
România înregistrând efecte pozitive în 
acest sens ca urmare a aplicării acestui 
mecanism  în domeniul comercializării 
cerealelor şi plantelor tehnice.  
Derogarea primită de România pentru 
aplicarea acestui mecanism expiră la 31 
mai 2013.  
Există riscul ca până la acest termen 
limită să  nu  fie acceptată prelungirea 
acestei derogări şi  să nu fie aprobată 
nici propunerea de Directivă a 
Consiliului de modificare a Directivei 
2006/112/CE cu privire la aplicarea 
opţională şi temporară a mecanismului 
de taxare inversă în legătură cu 
furnizarea anumitor bunuri şi servicii 
care prezintă risc de fraudă, între care 
şi produsele agricole.  
În aceste condiţii, prin neaplicarea 
taxării inverse şi după această dată  
există riscul propagării fraudei în 
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2067 

[…] 
(5) Distrugerea totală sau pierderea 

iremediabilă a produselor accizabile 
aflate sub regim suspensiv de accize, 
dintr-o cauză ce ţine de natura 
produselor, ca urmare a unui caz fortuit 
ori de forţă majoră sau ca o consecinţă a 
autorizării de către autoritatea 
competentă, nu este considerată eliberare 
pentru consum. 

(Codul fiscal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6) În sensul prezentului capitol, 
produsele sunt considerate distruse total 
sau pierdute iremediabil atunci când devin 
inutilizabile ca produse accizabile. 
Distrugerea totală sau pierderea 

 
 
 
 
 
 
 
„682. La articolul 2067, alineatele (5) şi (6) 
se modifică şi vor avea următorul cuprins:  
 

(5) Nu se consideră eliberare pentru 
consum distrugerea totală sau pierderea 
iremediabilă de produse accizabile, dacă 
acestea intervin în timpul în care se află într-
un regim suspensiv de accize şi dacă: 

a) produsul nu este disponibil pentru a fi 
folosit în România datorită vărsării, spargerii, 
incendierii, contaminării, inundaţiilor sau 
altor cazuri de forţă majoră; 

b) produsul nu este disponibil pentru a fi 
folosit în România datorită evaporării sau 
altor cauze care reprezintă rezultatul natural 
al producerii, deţinerii sau deplasării 
produsului; 

c) distrugerea este  autorizată  de către 
autoritatea competentă 

(6) În sensul prezentului capitol, 
produsele sunt considerate distruse total sau 
pierdute iremediabil atunci când devin 
inutilizabile ca produse accizabile.”  

 
 
 
 

683 .La articolul 2067 după alineatul (6) se 
introduc cinci noi alineate, alineatele (61) – 
(65), cu următorul cuprins: 

„(61) Pentru produsele accizabile aflate 
în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (5) 

domeniu din ţările vecine, măsurile 
convenţionale de combatere a fraudei 
nefiind suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicitarea, la nivel de Cod fiscal, a 
situaţiilor când distrugerea sau 
pierderea de produse accizabile nu 
reprezintă eliberare pentru consum în 
vederea creării unui cadru legal 
simplificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acest amendament are ca scop 
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iremediabilă a produselor accizabile 
trebuie dovedită autorităţii competente, 
potrivit precizărilor din normele 
metodologice. 

(Codul fiscal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nu se datorează accize, atunci când sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: 

a) se prezintă imediat autorităţii 
competente dovezi suficiente despre 
evenimentul produs, precum şi informaţii 
precise cu privire la cantitatea de produs care 
nu este disponibilă pentru a fi folosită în 
România, în cazul prevăzut la alin. (5) lit. a); 

b) pot fi dovedite prin procese-verbale 
privind înregistrarea distrugerii totale sau a 
pierderii iremediabile; 

c) se încadrează, în cazul menţionat la 
alin. (5) lit. b), în limitele prevăzute în 
normele tehnice ale utilajelor şi instalaţiilor 
sau în coeficienţii maximi de pierderi 
specifice activităţilor de depozitare, 
manipulare, distribuţie şi transport prevăzuţi 
în studiile realizate la solicitarea 
antrepozitarului interesat de către 
institute/societăţi comerciale care au înscris în 
obiectul de activitate una dintre activităţile cu 
codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 şi au 
implementate standardele de calitate ISO 
9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001; şi 

d) sunt evidenţiate şi înregistrate în 
contabilitate. 

(62) În situaţia prevăzută la alin. (61) lit. 
c) responsabilitatea faţă de corectitudinea 
coeficienţilor maximi de pierderi revine 
persoanei care a întocmit studiile respective. 

(63) Antrepozitarii autorizaţi au obligaţia 
ca o copie de pe  studiile prevăzute la alin. 
(61) lit. c) să fie depusă la autoritatea 
competentă. 

(64) Condiţiile privind autorizarea 
distrugerii într-un antrepozit fiscal a 
produselor accizabile care nu au fost eliberate 
pentru consum, atunci când se datorează unor 
cauze fortuite sau de forţă majoră ori atunci 

acordarea posibilităţii tuturor 
antrepozitarilor autorizaţi de a 
beneficia de prevederile Codului fiscal 
în ceea ce priveşte neimpozitarea 
piederilor inerente de produse 
accizabile în antrepozitul fiscal; 
 
- Pentru a se asigura corectitudinea 
studiilor, acestea vor putea fi elaborate 
doar de institute/societăţi comerciale 
care desfăşoară activităţi de inginerie şi 
consultanţă tehnică sau activităţi de 
testări şi analiză tehnică (codurile 
CAEN 7112, 7120 sau 7490) şi care au 
implementate standarde internaţionale 
de calitate privind managementul  
calităţii, managementul de mediu şi 
managementul sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale (ISO 9001, ISO 14001 şi 
OHSAS 18001). 
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când produsele nu mai îndeplinesc condiţiile 
de comercializare, se stabilesc prin ordin al 
ministrului finanţelor publice. 

(65) În cazul pierderilor înregistrate într-
un antrepozit fiscal autorizat pentru producţia 
şi/sau depozitarea de produse accizabile cu 
nivele diferite de accize, acciza aferentă 
pierderilor, atunci când acestea nu se 
încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la 
alin. (5) şi când pierderile respective nu pot fi 
individualizate pe categorii de produse 
accizabile, se calculează cu cota cea mai mare 
practicată în antrepozitul fiscal respectiv.” 

 
 

„684. La articolul 20610, alineatele (2) şi 
(4)  vor avea următorul cuprins:   
(2)  Pentru berea produsă de micii 
producători independenţi, cu o producție ce 
nu depăşeşte 200.000 hl/an, se aplică accize 
specifice reduse. Acelaşi regim se aplică şi 
pentru berea provenită de la micii producători 
independenţi din alte state membre, potrivit 
prevederilor din normele metodologice. 
………………………………………………
………………………………………. 
(4)  Fiecare antrepozitar autorizat mic 
producător de bere are obligaţia de a depune 
la autoritatea competentă, până la data de 15 
ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria 
răspundere privind producţia pe anul în curs, 
potrivit prevederilor din normele 
metodologice.” 

 
 

685. La articolul 20622 , după alineatul (3) se 
introduc două noi alineate, alineatele (31) şi 
(32), cu următorul cuprins:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrivit prevederilor actuale, 
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 „(31) În cazul producţiei de produse 
energetice, cererea va fi însoţită de un referat 
care să cuprindă semifabricatele şi produsele 
finite înscrise în nomenclatorul de fabricaţie, 
precum şi domeniul de utilizare al acestora. 
Referatul va cuprinde şi o rubrică aferentă 
asimilării produselor din punctul de vedere al 
accizelor. 

(32) Referatele prevăzute la alin. (31) se 
întocmesc de institute/societăţi comerciale 
care au înscris în obiectul de activitate una 
dintre activităţile cu codurile CAEN 7112, 
7120 sau 7490 şi au implementate standardele 
de calitate ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 
18001.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

antrepozitarul propus pentru producţia 
de produse energetice are obligaţia de a 
depune la autoritate vamală o listă cu 
semifabricatele şi produsele finite 
înscrise în nomenclatorul de fabricaţie, 
precum şi domeniul de utilizare al 
acestora. Această listă trebuie să fie 
avizată de Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri; 
- Odată cu intrarea în vigoare a H.G. 
nr. 47/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Economiei, 
activitatea de avizare a listei cu 
semifabricatele şi produsele finite 
înscrise în nomenclatorul de fabricaţie 
a antrepozitarului propus, precum şi 
avizarea asimilării acestora din punct 
de vedere a accizelor, nu mai intră în 
sfera de activitate a instituţiei; 
- Acest amendament vizează eliminarea 
disfuncţionalităţilor în ceea ce priveşte 
autorizarea operatorilor economici din 
domeniul producţiei de produse 
energetice generate de modificarea 
atribuţiilor Ministerului Economiei; 
- Pentru a se asigura corectitudinea 
referatelor, acestea vor putea fi 
elaborate doar de institute/societăţi 
comerciale care desfăşoară activităţi de 
inginerie şi consultanţă tehnică sau 
activităţi de testări şi analiză tehnică 
(codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490) 
şi care au implementate standarde 
internaţionale de calitate privind 
managementul  calităţii, managementul 
de mediu şi managementul sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale (ISO 9001, ISO 
14001 şi OHSAS 18001). 
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686 . La articolul 20654 , după alineatul (41) 
se introduce un nou alineat, alineatul (42), 
cu următorul cuprins:  
 
 
 
 

„(42) Valoarea garanţiei nu poate fi mai 
mare decât cuantumul stabilit în normele 
metodologice, în funcţie de grupa produselor 
accizabile ce urmează a fi realizate sau 
depozitate.” 
 
 
 
 
 
 

687. La articolul 20669 , după alineatul (13) 
se introduce un nou alineat, alineatul (131), 
cu următorul cuprins:  

 
„(131) Prevederile alin. (13) nu se 

aplică în următoarele situaţii: 
a) comercializarea produselor 

accizabile în regim suspensiv de la plata 
accizelor; 
b) comercializarea produselor accizabile 
pentru care există o cotaţie internaţională sau 
bursieră.” 

Prin introducerea acestei prevederi se 
are în vedere faptul că, de regulă, 
antrepozitarii autorizaţi deţin simutan 
mai multe calităţi ce atrag după sine 
constituirea unei alte noi garanţii 
corespunzătoare fiecărei calităţi 
deţinute. 
- Cuantumul total al garanţiilor 
constituite se ridică la valori 
importante, iar cheltuielile de 
constituire a acestor garanţii sunt de 
asemenea foarte crescute.  
- Prin stabilirea garanţiei maxime se 
urmăreşte atât echilibrarea măsurii prin 
care a fost introdusă garanţia minimă, 
cât şi alinierea la practica din domeniu 
a altor state membre 
 
Actualele prevederi legale nu acoperă 
toate cazurile practice, în care 
operatorii economici pot ajunge în 
situaţia de a vinde sub cost din raţiuni 
legate de cotaţiile internaţionale ale 
produselor accizabile.  
- Astfel, este necesară clarificarea 
situaţiilor în care este permisă 
practicarea de către operatorii 
economici a preţurilor de vânzare 
pentru produsele accizabile mai mici 
decât costurile ocazionate de 
producerea, importul sau desfacerea 
acestora, la care se adaugă acciza şi 
taxa pe valoarea adăugată. 
 

27.   7. La articolul I, după punctul 68 se 
introduce un nou punct, pct.681, cu 
următorul cuprins: 
  „681. La articolul 20610, 
alineatele (2) şi (4)  vor avea următorul 

Se elimină Tehnică legislativă-amendament 
preluat la art. 684  ( amendamentul 29 
al Comisiei) 
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cuprins:   
(2)  Pentru berea produsă de micii 
producători independenţi, cu o producție ce 
nu depăşeşte 200.000 hl/an, se aplică accize 
specifice reduse. Acelaşi regim se aplică şi 
pentru berea provenită de la micii producători 
independenţi din alte state membre, potrivit 
prevederilor din normele metodologice. 
………………………………………………
………………………………………. 
   (4)  Fiecare antrepozitar 
autorizat mic producător de bere are obligaţia 
de a depune la autoritatea competentă, până la 
data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie 
pe propria răspundere privind producţia pe 
anul în curs, potrivit prevederilor din normele 
metodologice.” 
 

28.    30. La articolul I, după punctul 76 se 
introduce un nou punct, punctul 76¹, cu 
următorul cuprins: 
 
„76¹. La articolul 2213 alineatul (2), după 
litera x) se introduce o nouă literă, litera y), 
cu următorul cuprins:  
y) întocmirea studiilor prevăzute la art. 2067 
alin. (61) lit. c) sau a referatelor prevăzute la 
art. 20622 alin. (31) cu date inexacte ori 
incorecte şi care au influenţe fiscale, dacă 
fapta nu a fost săvârşită astfel încât să 
constituie infracţiune.” 

- Eliminarea riscurilor de fraudare a 
referatelor depuse de către operatorii 
economici care doresc autorizarea în 
calitate de antrepozitari pentru 
producţia de produse energetice şi a 
studiilor privind coeficienţii maximi de 
pierderi specifice activităţilor de 
depozitare, manipulare, distribuţie şi 
transport. 

29.   
 
77. La titlul VII „Accize şi alte taxe 
speciale”, în anexa nr.1, la nr. crt. 1 – 
bere, nivelul accizei prevăzut în coloana 
3 se modifică şi va fi de 0,8228 euro/hl/1 
grad Plato, la subpunctul 1.1 – bere 
produsă de producătorii independenţi 

8. La articolul I, punctul 77 va avea 
următorul cuprins: 
  „77. La titlul VII „Accize şi alte taxe 
speciale”, în anexa nr.1, la nr.crt.1 - Bere, 
nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se 
modifică şi va fi de 0,8228 euro/hl/1 grad 
Plato, la subpunctul 1.1 - Bere produsă de 
producătorii independenţi cu o  producţie 

31. La articolul I, punctul 77 va avea 
următorul cuprins: 
 „77. La titlul VII „Accize şi alte taxe 
speciale”, în anexa nr.1, la nr.crt.1 - Bere, 
nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se 
modifică şi va fi de 0,8228 euro/hl/1 grad 
Plato, la subpunctul 1.1 - Bere produsă de 
producătorii independenţi cu o  producţie 
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cu o capacitate de producţie anuală ce 
nu depăşeşte 200 mii hl nivelul accizei 
prevăzut în coloana 3 se modifică şi va fi 
de 0,473 euro/hl/1 grad Plato. 
 

anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl, nivelul 
accizei prevăzut în coloana 3 se modifică şi 
va fi de 0,473 euro/hl/1 grad Plato. Aceste 
niveluri de acciză se aplică până la data de 31 
decembrie 2017 inclusiv.” 

anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl, nivelul 
accizei prevăzut în coloana 3 se modifică şi 
va fi de 0,473 euro/hl/1 grad Plato. Aceste 
niveluri de acciză se aplică până la data de 31 
decembrie 2015 inclusiv.” 

30.    32. La articolul I, după punctul 77 se 
introduce un nou punct, punctul 771 , cu 
următorul cuprins:  

 
 
771. La titlul VII „Accize şi alte taxe 

speciale”, în anexa nr. 1, la nr. crt. 3 „Băuturi 
fermentate, altele decât bere şi vinuri”, în 
cadrul subpuntului 3.1 „liniştite, din care:” se 
adaugă un nou subpunct, subpunctul 3.1.1, cu 
următoarea denumire: „cidru de mere şi de 
pere cu codurile NC 2206 00 51 şi 2206 00 
81; hidromel cu codurile NC 2206 00 59 şi 
2206 00 89 obţinut prin fermentarea unei 
soluţii de miere  în apă”. Nivelul accizelor 
prevăzut în coloana 3 va fi de 0 euro/hl de 
produs. 
 
 

‐ Definirea alcoolului şi a băuturilor 
alcoolice supuse accizelor armonizate se 
face pe baza codurilor şi a poziţiilor 
tarifare ale nomenclaturii combinate; 
‐ Identificarea cidrului de mere sau 
de pere şi a hidromelului în funcţie de 
încadrarea tarifară are drept scop aplicarea 
unitară a prevederilor Codului fiscal;  
‐ Cidrul de mere mere sau de pere  
nespumos are codul NC 2206 00 51 
(prezentat în recipienţi de maximum 2 
litri) sau 2206 00 81 (prezentat în 
recipiente de peste 2 litri) ; 
‐ Potrivit notelor explicative la 
Sistemul armonizat aferente codului 2206, 
cidrul de mere  este „o băutură alcoolică 
obţinută prin fermentarea sucului de 
mere”, iar cidrul de pere este „o băutură 
fermentată similară cu cidrul de mere, dar 
făcută din suc de pere”; 
‐  În ceea ce priveşte hidromelul, 
acesta este definit potrivit aceloraşi note 
explicative ca reprezentând  „o   băutură  
preparată   prin    fermentarea    unei  
soluţii    de   miere  în apă. Poziţia include 
hidromelul de vin care  este  hidromel  
obişnuit căruia  i  s-a  adăugat  vin  alb,  
substanţe aromatice şi altele”; 
 

31.  80. La articolul 2964 alineatul (1) litera 
m) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
 
„m) indemnizaţiile primite pe 

perioada delegării şi detaşării în altă 

nemodificat 33. La articolul I, punctul 80, litera m) a 
alineatul (1) al articolulului 2964, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„m) indemnizaţiile şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, primite de salariaţi pe 
perioada delegării şi detaşării în altă 

 
 
 
 
În concordanţă cu art. 55 alin. (2) lit. i). 
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localitate, în ţară şi în străinătate, în 
interesul serviciului, precum şi orice alte 
sume de aceeaşi natură, pentru partea care 
depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul stabilit 
prin hotărâre de guvern pentru personalul 
din instituţiile publice;” 

localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul 
serviciului, pentru partea care depăşeşte 
limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin 
hotărâre a Guvernului pentru personalul din 
instituţiile publice. Aceste prevederi se 
aplică şi în cazul salariaţilor 
reprezentanţelor din România ale 
persoanelor juridice străine. 
 
 

 
 
 
 

32.    34. La articolul I, după punctul 80, se 
introduce un nou punct, punctul 80¹, cu 
următorul cuprins: 
 
“80¹ La articolul 2964 alineatul (1), după 
litera m) se introduce o nouă literă, litera 
m1),  cu următorul cuprins: 
 m1) indemnizaţiile şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, primite de salariaţii care au 
stabilite raporturi de muncă cu angajatori 
nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, 
în România, în interesul serviciului, pentru 
partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin 
hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă 
a angajatorului nerezident, de care ar 
beneficia personalul din instituţiile publice 
din România dacă s-ar deplasa în ţara 
respectivă, cu respectarea prevederilor 
instrumentelor juridice internaţionale la 
care România este parte;” 
 
  

 
 
 
 
În concordanţă cu articolul 55 alineatul 
(2) litera i1). 
 
 

33.  81. La articolul 29615 litera g) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
 
„g) indemnizaţiile primite pe 

perioada delegării şi detaşării în altă 
localitate, în ţară şi în străinătate, în 

 35. La articolul I, punctul 81,  litera g) a 
articolul 29615 ,se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
g) indemnizaţiile şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, primite de salariaţi, pe 
perioada delegării şi detaşării în altă 

 
 
 
 
 
 
În concordanţă cu articolul 55 alineatul 
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interesul serviciului, şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, în limita a de 2,5 ori 
nivelul legal stabilit prin hotărâre de 
guvern pentru personalul din instituţiile 
publice, precum şi sumele primite pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport şi 
cazare;” 

localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul 
serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal 
stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru 
personalul din instituţiile publice, precum şi 
cele primite pentru acoperirea cheltuielilor 
de transport şi cazare;” 

 

(4), litera g). 
 
 
 
 
 

34.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36. La articolul I, după punctul 81 se 
introduc două noi puncte, punctele 81¹ şi 
812 , cu următorul cuprins: 
 „81¹. La articolul 29615 după litera g) se 
introduc două litere noi, literele g1) şi g2),  cu 
următorul cuprins: 
 
g1) indemnizaţiile şi orice alte sume de 
aceeaşi natură  primite de persoanele fizice 
care desfăşoară o activitate în baza unui statut 
special  prevăzut de lege pe perioada 
deplasării, respectiv delegării şi detaşării, 
în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în 
limitele prevăzute de  actele normative 
speciale aplicabile acestora, precum şi cele 
primite pentru acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare; 
 
g2) indemnizaţiile şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, primite de salariaţii care au 
stabilite raporturi de muncă cu angajatori 
nerezidenţi, pe perioada delegării şi 
detaşării, în România, în interesul 
serviciului, în limita nivelului legal stabilit 
prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de 
rezidenţă a angajatorului nerezident, de 
care ar beneficia personalul din instituţiile 
publice din România dacă s-ar deplasa în ţara 
respectivă, precum şi cele primite pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport şi 
cazare;” 

 
 
 
 
 
 
 
În concordanţă cu articolul 55 alineatul 
(4), litera g1) şi g2) . 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 

35.  86. La articolul 29621, alineatul (2), se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Persoanele prevăzute la alin. 
(1) datorează contribuţii sociale obligatorii 
pentru veniturile realizate, numai dacă 
aceste venituri sunt impozabile potrivit 
Titlului III.” 

 37. La articolul I, punctul 86, alineatul (2), 
al articolul 29621 ,se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) 
datorează contribuţii sociale obligatorii pentru 
veniturile realizate, numai dacă aceste 
venituri sunt impozabile potrivit prezentului 
cod." 

Modificare necesară întrucât referirea 
la veniturile impozabile potrivit titlului 
III– Impozit pe venit, nu acoperă şi 
veniturile obţinute de persoanele fizice 
din asocierile fără personalitate juridică 
prevăzute la art. 13 lit. e), care sunt 
venituri impozabile potrivit  titlului II – 
Impozit pe profit. 

36.  Art. II - Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 
2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 nemodificat  

37.  Art. 26 
    Plătitorul 
    (1) Plătitor al obligaţiei fiscale este debitorul 
sau persoana care în numele debitorului, conform 
legii, are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de 
a plăti, după caz, impozite, taxe, contribuţii, 
amenzi şi alte sume datorate bugetului general 
consolidat. 
    (2) Pentru contribuabilii care au sedii 
secundare, plătitor de obligaţii fiscale este 
contribuabilul, cu excepţia impozitului pe venitul 
din salarii, pentru care plătitor de impozit este 
sediul secundar obligat, potrivit legii, să se 
înregistreze fiscal ca plătitor de salarii şi de 
venituri asimilate salariilor. 
    (3) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (2) au 

 38. La articolul II, înaintea punctului 1 se 
introduc două noi puncte, cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru armonizare cu prevederile 
Codului fiscal. 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

obligaţia de a declara, în numele sediilor 
secundare înregistrate fiscal, impozitul pe venitul 
din salarii datorat, potrivit legii, de acestea. 
 
(Codul de procedură fiscală) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 33 
    Competenţa teritorială 
(…) 
     
(2) În cazul contribuabililor nerezidenţi care 
desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin 
unul sau mai multe sedii permanente, competenţa 
revine organului fiscal pe a cărui rază teritorială 
se află situat fiecare sediu permanent. În cazul în 
care activitatea unui sediu permanent se 
desfăşoară pe raza teritorială a mai multor 
organe fiscale, competenţa revine acelui organ 
fiscal în a cărui rază teritorială începe activitatea 
acelui sediu permanent. 
 
(Codul de procedură fiscală) 
 

 
 
 
 
 
 
„---- La articolului 26, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
 
<<(4) În cazul contribuabililor nerezidenţi 
care desfăşoară activităţi pe teritoriul 
României prin mai multe sedii permanente, 
obligaţia prevăzută la alin. (3) se îndeplineşte 
prin sediul permanent desemnat  potrivit 
titlului II din Codul fiscal.>> 
 
 
 
---- La articolului 33, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
<<(2) În cazul contribuabililor nerezidenţi 
care desfăşoară activităţi pe teritoriul 
României prin unul sau mai multe sedii 
permanente, competenţa revine organului 
fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat 
sediul permanent desemnat potrivit titlului II 
din Codul fiscal. În cazul înregistrării fiscale 
declaraţia de înregistare fiscală se depune la 
organul fiscal în raza căruia se află sediul 
permanent ce urmează a fi desemnat.>>” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru armonizare cu prevederile 
Codului fiscal. 

38.      1. La articolul 67, după alineatul (4)  nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

se introduce un nou alineat, alineatul 
(41), cu următorul cuprins: 

„(41) În situaţia în care 
contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. 
(1) lit. a) - e) din Codul fiscal nu depun 
declaraţia privind venitul asigurat la 
sistemul public de pensii, organul fiscal 
stabileşte prin estimare baza lunară de 
calcul a contribuţiei de asigurări sociale la 
nivelul minim prevăzut la art. 29622 alin. 
(1) din Codul fiscal. Dispoziţiile art. 83 
alin. (4) sunt aplicabile în mod 
corespunzător.” 

39.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 74 
    Declararea filialelor şi sediilor secundare 
.............. 

    (4) Prin sediu secundar se înţelege şi un 
şantier de construcţii, un proiect de construcţie, 
ansamblu sau montaj ori activităţi de supervizare 
legate de acestea, numai dacă şantierul, proiectul 
sau activităţile durează mai mult de 6 luni. 

(Codul de procedură fiscală) 

 39. La articolul II, după punctul 1 se 
introduc două noi puncte, punctele 1¹ şi 1² 
cu următorul cuprins: 
 
“1¹. La articolul 72, după alineatul (7),  se 
introduce un nou alineat, alineatul (71), cu 
următorul cuprins: 
<<(71) În cazul contribuabililor nerezidenţi 
care desfăşoară activităţi pe teritoriul 
României prin unul sau mai multe sedii 
permanente, odată cu depunerea declaraţiei de 
înregistrare fiscală acesta are obligaţia să 
indice sediul permanent desemnat potrivit 
titlului II din Codul fiscal. 
 
1². La articolul 74, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul. (41), cu 
următorul cuprins: 
 
 
<<(41) Sediile permanente definite potrivit 
Codului fiscal sunt sedii secundare.>>” 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pentru armonizare cu prevederile 
Codului fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru armonizare cu prevederile 
Codului fiscal. 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

40.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.II.- Studiile privind coeficienţii maximi 
de pierderi specifice activităţilor de 
depozitare, manipulare, distribuţie şi 
transport depuse la autoritatea competentă 
în condiţiile pct. 73 alin. (5) din Normele 
metodologice de aplicare a titlului VII 
„Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, îşi 
menţin valabilitatea. 
 

 
 
 
 
 
- Corelare cu propunerile de modificare 
a art. 2067 din Codul fiscal; 
- Precizarea că studiile avizate de către 
Ministerul Economiei nu îşi pierd 
valabilitatea. 

41.    Art.III.-  Modificările şi completările aduse 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv cu modificările şi 
completările aduse  prin prezenta lege, 
respectiv punctele 38 şi 39,  intră în vigoare 
la data de 1 iulie 2013. 
(2) Contribuabilii nerezidenţi care 
desfăşoară activităţi pe teritoriul României 
prin unul sau mai multe sedii permanente 
înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 
2013 sunt obligate să depună, în perioada 1 
– 31 iulie 2013, declaraţia de înregistrare 
fiscală.  
(3) Declaraţia de înregistrare fiscală va fi 
însoţită de lista sediilor permanente 
înregistrate fiscal care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege pentru a fi  
plătitoare de salarii şi venituri asimilate 
salariilor, precum şi lista celorlalte sedii 
permanente. Pentru fiecare sediu 
permanent se menţionează datele de 
identificare ale acestuia, inclusiv codul de 
înregistrare fiscală. 
(4) La data atribuirii codului de 
înregistrare fiscală pentru contribuabilul 

 
 
 
 
Norme tranzitorii pentru aplicarea 
modificărilor aduse Codului de 
procedură fiscală şi Codului fiscal. 
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

nerezident se anulează codul de 
înregistrare fiscală a sediului permanent 
care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
lege pentru a fi plătitor de salarii şi 
venituri asimilate salariilor. 
(5) Obligaţiile fiscale ale sediilor 
permanente înregistrate fiscal până la data 
de 30 iunie 2013 şi neachitate până la 
această dată, se preiau de contribuabilul 
nerezident prin sediul permanent 
desemnat potrivit titlului II din Codul 
fiscal care este noul debitor al acestor 
obligaţii fiscale.” 

42.  Art. III - (1) Ordinul ministrului 
finanţelor publice prevăzut la art. 1091 
alin. (52) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se emite în termen 
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe. 

(2) Prevederile art. 149 alin. (91) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
sunt aplicabile popririlor înfiinţate după 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe. 

 nemodificat  

43.  Art. IV 
(1)Prevederile alin. (1) al articolului unic 
din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013 
pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul impozitelor 
şi taxelor locale sunt aplicabile numai de 
autorităţile administraţiei publice locale 
care nu au înregistrate la data de 31 
decembrie 2012 arierate, aşa cum sunt 
definite în Legea nr. 273/2006 privind 

 nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text O.G. 8/2013 Text Senat Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2)Autorităţile administraţiei publice 
locale care au adoptat hotărâri privind 
impozitele şi taxele locale pentru anul 
2013 în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 
1/2013 şi care nu îndeplinesc condiţiile de 
la alin. (1) adoptă noi hotărâri, stabilind că 
începând cu 1 februarie 2013 nivelurile 
pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi amenzile sunt cele din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 
privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi 
alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile începând cu anul 
2013. Hotărârile se adoptă în procedură de 
urgenţă, intrând sub incidenţa prevederilor 
art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările 
ulterioare. 
(3)Persoanele fizice care au achitat 
impozitele şi taxele locale pentru anul 
2013 şi achită integral până la data de 30 
septembrie 2013 diferenţele rezultate în 
urma aplicării alin. (2) beneficiază de 
prevederile art. 255 alin. (2), art. 260 alin. 
(2) şi art. 265 alin. (2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

44.  Art. V 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 927 din 23 
decembrie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, 

 nemodificat  
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(autorul amendamentului) 
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se va republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după aprobarea prin 
lege a prezentei ordonanţe, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 

45.  Art. VI 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi cu 
cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după aprobarea prin 
lege a prezentei ordonanţe, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 

 nemodificat  

46.  Art. VII 
Prevederile prezentei ordonanţe intră în 
vigoare la data de 1 februarie 2013, cu 
excepţia pct. 79 al art. I, care se aplică 
începând cu 1 aprilie 2013, şi a art. IV, 
care se aplică în 3 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 nemodificat  

47.    Art.IV. - Prevederile art.I, pct.: 1, 3, 7, 25 
şi 27 din prezenta lege intră în vigoare la 
data de 1 iulie 2013.” 

 

48.    Art.V.-(1) Contribuabilul care desfăşoară, 
în  perioada impozabilă din anul fiscal 2013 
cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la 
sfârşitul anului fiscal, o activitate agricolă 
prevăzută la art. 71 alin. (1) din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru care venitul se determină 
pe bază de normă de venit  are obligaţia de 
a depune o declaraţie la organul fiscal 
competent, până la data de 25 iunie inclusiv 
a anului 2013. În cazul în care activitatea se 
desfăşoară în cadrul unei asocieri fără 
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Motivare 

personalitate juridică, obligaţia depunerii 
declaraţiei la organul fiscal competent revine 
asociatului care răspunde pentru îndeplinirea 
obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile 
publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa la 
declaraţia depusă de asociatul desemnat va 
cuprinde şi cota de distribuire ce revine 
fiecărui membru asociat din venitul impozabil 
calculat la nivelul asocierii. 
Obligaţiile fiscale se stabilesc pe baza 
limitelor şi normelor de venit prevăzute în 
prezenta lege. 
 
(2) În anul 2013 contribuabilii/asocierile fără 
personalitate juridică care realizează venituri 
din activităţi agricole pentru care veniturile se 
determină pe bază de normă de venit, aplică 
şi următoarele reguli: 
a) în cazul celor pentru care au fost 
modificate limitele stabilite potrivit tabelului 
prevăzut la art. 72 alin.(2) din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare şi care au depus/nu au depus 
declaraţia până la data intrării in vigoare a 
prezentei legi, vor depune o nouă 
declaraţie/declaraţie până la data de 25 iunie 
2013 care va cuprinde informaţii privind 
suprafeţe cultivate/capetele de 
animale/familiile de albine deţinute la data de 
25 mai 2013.  
b)  în cazul celor care depun declaraţia după 
data de 25 mai 2013,  informaţiile cuprinse în 
declaraţie vizează suprafeţe cultivate/capetele 
de animale/familiile de albine deţinute la data 
de 25 mai 2013. Nu se consideră depuse cu 
întârziere declaraţiile care sunt depuse până la 
data de 25 iunie 2013, inclusiv; 
c) modificarea structurii suprafeţelor 
cultivate/capetelor de animale/familiilor de 
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(autorul amendamentului) 

Motivare 

albine, după data de 25 mai 2013, nu va fi 
luată în considerare la stabilirea obligaţiilor 
fiscale. 
 

49.    Art. VI. - In termen de 120 de  zile de la 
publicarea prezentei legi, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează 
metodologia de stabilire a normelor de venit 
prevăzute la art.73 alin. (4) din Legea nr. 
571/2003 cu modificările şi completările 
ulterioare, aplicabile începând cu anul fiscal 
2014 . Metodologia se aprobă prin hotărîre a 
Guvernului cu avizul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
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Amendamente respinse: 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 

Motivarea  
1. Admiterii  

2. Respingerii  
Camera decizională 

1. La articolul 193 litera b), după punctul 1 
se introduce un nou punct, punctul 11, cu 
următorul cuprins: 

Punctul 11 se abrogă. 
 
Autor: Gheorghe Ialomiţianu – deputat PDL 

1. 
2. Prin vot membri Comisiei au 
hotarât respingere 

Camera Deputaţilor

2. 25. La articolul 55 alineatul (2), literele i) 
şi j1) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

 
 

„Punctul 25. al Art. I se abrogă.” 
 
Autor: Márton Árpád 
Deputat U.D.M.R. 
 

1.Nu se justifică extinderea unei 
prevederi care priveşte 
personalul din instituţiile publice 
la alte sfere care până acum nu 
au fost vizate de această măsură. 
 
2. Nu se susţine amendamentul 
propus, întrucât s-a propus o 
nouă formă revizuită a 
prevederilor de la art.55 alin.(2) 
lit.i). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. c) creşterea şi exploatarea animalelor, 
inclusiv din valorificarea produselor de 
origine animală, în stare naturală. 
 
 

c) exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale; 
 
(Comisia pentru agricultură) 
 
„c1) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din 
valorificarea produselor de origine animală, în stare 
naturală.”» 
 
(Comisia pentru agricultură) 

 

1. 
2.Nu se susţine amendamentul 
propus de Comisia pentru 
agricultură întrucât tratamentul 
fiscal este stabilit prin 
amendamentul adus la art. 72 
alin. (3), veniturile respective 
fiind neimpozabile. 
 
 
 

 

4.  La  articolul I punctul 29, după alineatul (3) al articolul 71 se   
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introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul 
cuprins: 
 
„(31) Se supun impunerii, conform regulilor proprii 
veniturilor din activităţi independente, veniturile din 
silvicultură, altele decât cele calificate drept venituri din alte 
surse.” 
 
Autor :Comisia pentru agricultura 
 

5.  
 
 
 
 
 
 

Produse vegetale Suprafaţă  
 
 
 

Cereale  până la  2 ha 
Plante oleaginoase  până la  2 ha 

 
Cartof  
 
 
 
 
 

până la  2 ha 

Sfecla de zahăr 
 
 

până la  2 ha 

Tutun  
 

până la  1 ha 

Hamei pe rod 
 

până la  2 ha 

Legume în câmp până la  0,5ha 
Legume în spaţii 
protejate  

până la  0,2ha 

La articolul I punctul 29, alineatul (2) al articolului 72 va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri 
neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor: 
 
 
Produse 
vegetale 

Suprafaţa destinată 
producţiei vegetale/ 
cap de animal/ 
familie de albine 

Cereale până la 2 ha 
Plante 
oleaginoase 

până la 2 ha 

Cartofi timpuri 
 
 

până la 2 ha 

Cartofi toamnă 
 
 

până la 2 ha 

Sfeclă de zahăr 
 
 

până la 2 ha 

Tutun 
 

până la 1 ha 

Hamei pe rod 
 

până la 2 ha 

Legume în câmp până la 1 ha 
Legume în spaţii 
protejate 
 

până la 1 ha 

 Nu se susţine varianta propusă 
de Senat în întregime, fiind 
operate o serie de modificări 
care figurează în tabelul de 
amendamente aprobate de 
Comisie. Aceste modificări au 
fost modificate ca urmare a 
impactului bugetar . 
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Leguminoase pentru 
boabe 

până la  1,5 ha 

Pomi pe rod până la  1,5ha 
 

Vie pe rod până la  0,5 ha 
 
 

Flori şi plante 
ornamentale 

până la  0,3ha 
 
 
 
 

Animale  Nr. capete/ nr. 
familii albine 
 
 

Vaci şi bivoliţe 
 

până la 2 

Ovine şi 
 
 caprine 
 

până la 10 

Porci pentru îngrăşat 
 

până la 6 

Albine până la 50 fam 
Păsări de curte 
 

până la 100 

 
 
 
 

Leguminoase 
pentru boabe 

până la 2 ha 

Pomi pe rod 
 

până la 1,5  ha 

Vie pe rod 
 

până la 1 ha 

Arbuşti fructiferi până la 1 ha 
Flori şi plante 
ornamentale 
 
 
 
 
 
 
 

până la 0,3 ha 

Vaci 
 

până la 2 capete 

Ovine+caprine 
 
 
 

până la 75 capete 

Porci pentru 
îngrăşat 

până la 6 capete 
 

Albine până la 75 familii 
Păsări de curte 
 
 

până la 200 capete 

 
Iniţiatori, deputaţi PSD: Petre Daea, Ioan Munteanu, Gavril 
Mîrza, Vasile Mocanu, Marian Ghiveciu, Ion Bălan, Ioan Dârzu, 
Liviu Harbuz, Valeriu Steriu, Ion Tăbugan, Marian Avram, Zisu 
Stanciu; deputaţi PNL: Anton Marin, Nini Săpunaru, Costel 
Şoptică, Dumitru Gireadă, Radu Surugiu, George Scarlat, Ioan 
Chirteş, Aurel Niculae, Stelian Dolha 
 
 

6. Art. 72: Venituri neimpozabile 
 
(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute 
de persoanele fizice din valorificarea în stare 

Art. 72: Venituri neimpozabile 
 
(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din 
valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi 

1. Se propune ridicarea limitelor până 
la care veniturile realizate din 
activităţi agricole individuale sunt 
supuse impozitării. 
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naturală a produselor culese sau capturate din flora şi 
fauna sălbatică. 
(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri 
neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului 
următor: 
 

Produse vegetale Suprafaţă 

Cereale până la 2 ha 

Plante oleaginoase până la 2 ha 

Cartof până la 2 ha 

Sfecla de zahăr până la 2 ha 

Tutun până la 1 ha 

Hamei pe rod până la 2 ha 

Legume în câmp până la 0,5 ha 

Legume în spaţii 
protejate 

până la 0,2 ha 

Leguminoase pentru 
boabe 

până la 1,5 ha 

Pomi pe rod până la 1,5 ha 

Vie pe rod până la 0,5 ha 

Flori şi plante 
ornamentale 

până la 0,3 ha 

Animale 
Nr. de capete/Nr. 

de familii de 
albine 

Vaci şi bivoliţe până la 2 

Ovine şi caprine până la 10 

Porci pentru îngrăşat până la 6 

Albine până la 50 de 
familii 

Păsări de curte până la 100 
 

 

fauna sălbatică. 
(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în 
limitele stabilite potrivit tabelului următor: 
 

Produse vegetale Suprafaţă 

Cereale până la 10 ha 

Plante oleaginoase până la 10 ha 

Cartof până la 10 ha 

Sfecla de zahăr până la 10 ha 

Tutun până la 10 ha 

Hamei pe rod până la 10 ha 

Legume în câmp până la 10 ha 

Legume în spaţii 
protejate 

până la 10 ha 

Leguminoase pentru 
boabe 

până la 5 ha 

Pomi pe rod până la 5 ha 

Vie pe rod până la 5 ha 

Flori şi plante 
ornamentale 

până la 5 ha 

Animale 
Nr. de capete/Nr. de familii de 

albine 

Vaci şi bivoliţe până la 10 

Ovine şi caprine până la 50 

Porci pentru îngrăşat până la 30 

Albine până la 150 de familii 

Păsări de curte până la 200 
 

Autori: domnii deputaţi Vladu Iulian, Movilă Petru şi Ialomiţeanu 
Gheorghe 
 

 
2. Nu se justifică majorarea acestor 
limite întrucât propunerile din 
amendament depăşesc pragul unei 
activităţi dintr-o gospodărie obişnuită. 

7.  „Veniturile definite la art. 71 alin (1) sunt venituri 
neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului 
următor”: 
 

Produse vegetale Suprafata 
Cereale pana la 5 ha 
Plante oleaginose pana la 5 ha 
Cartof pana la 5 ha 
Sfecla de zahar pana la 2 ha 

1. Cresterea suprafeţei şi numarului 
de capete la bovine şi caprine este 
necesara pentru menţinerea gradului 
de subzistenţă pentru asociaţiile 
familiale din zonele de deal si de 
munte 
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Tutun pana la 1 ha 
Hamei pe rod pana la 2 ha 
Legume in camp pana la 0,5 

ha 
Legume in spatii protejate pana la 0,2 

ha 
Leguminose pentru boabe pana la 1,5 

ha 
Pomi pe rod pana la 1,5 

ha 
Vie pe rod pana la 1 ha 
Arbusti fructiferi pana la 1 ha 
Flori si plante ornamentale pana la 0,3 

ha 
Animale Nr. capete 

/ nr. de 
familii de 
albine 

Vaci si bivolite pana la 5 
Ovine pana la 50 
Caprine pana la 50 
Porci pentru ingrasat pana la 6 
Pasari de curte pana la 100” 

 
Iniţiatori:  Deputat Adrian Miroslav Merka, Uniunea 
Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România 
 
Deputat Ghera Giureci Slobodan, Uniunea Croaţilor din 
România 
 
Deputat Longher Ghervazen, Uniunea Polonezilor din 
România Dom Polski 

8. (4) Cultivarea terenurilor cu plante furajere 
graminee şi leguminoase pentru producţia de 
masă verde destinate furajării animalelor 
pentru care venitul se determină pe baza 
normelor de venit şi a celor prevăzute la 
art.72 alin.(2) nu generează venit impozabil.” 

 

 
 

Amendament COMISIA PT AGRICULTURA 
Art. 72- (4) Cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi 
leguminoase pentru producţia de masă verde precum şi păşunile şi 
fâneţele naturale, destinate furajării animalelor pentru care venitul se 
determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art.72 
alin.(2) nu generează venit impozabil. 
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9. Produse 
vegetale 

Suprafaţa 
destinată 
producţiei 

vegetale/cap 
de 

animal/familie 
de albine 

 

Norma 
de 

venit 
-lei- 

Cereale 
 

peste 2 ha 449 

Plante 
oleaginoase  

peste 2 ha 458 

Cartof 
 

peste 2 ha 2900 

Sfeclă de 
zahăr 

peste 2 ha 697 

Tutun peste 1 ha 1060 
Hamei pe 
rod 

peste 2 ha 1483 

Legume în 
câmp 

peste 0,5 ha 2326 

Legume în 
spaţii 
protejate 

peste 0,2 ha 5117 

Leguminoase 
pentru boabe 
 

peste 1,5 ha 801 

Pomi pe rod peste 1,5 ha 3800 
Vie pe rod 
 

peste 1 ha 1385 

Arbuşti 
fructiferi 

peste 1 ha 1385 

Flori şi 
plante 
ornamentale 
 
 
 

peste 0,3 ha 11773 

Animale 
 

  

Vaci  peste 2 capete 453 
Bivoliţe peste 2 capete 326 
Ovine peste 50 capete 47 
Caprine 
 

peste 25 capete 47 

294. La articolul 73 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 71 alin. 
(1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă 
între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, potrivit tabelului 
următor: 

Produse 
vegetale 

Suprafaţa 
destinată 
producţiei 
vegetale/ 
cap de 
animal/ 
familie de 
albine 

Norma 
de venit 
- lei - 

Cereale peste 2 ha 449 
Plante 
oleaginoase 

peste 2 ha 458 

Cartofi timpuri peste 2 ha 2000 

Cartofi 
toamnă 

peste 2 ha 2500 
 

Sfeclă de zahăr peste 2 ha 697 
Tutun peste 1 ha 1060 
Hamei pe rod peste 2 ha 1483 
Legume în 
câmp 

peste 1 ha 2326 

Legume în 
spaţii protejate 

peste 1 ha 5117 

Leguminoase 
pentru boabe 

peste 2 ha 801 

Pomi pe rod peste 1,5  ha 3800 
Vie pe rod peste 1 ha 1385 
Arbuşti 
fructiferi 

peste 1 ha 1385 

Flori şi plante 
ornamentale 

peste 0,3 ha 11773 

Animale 
Vaci 2 capete 200 

Ovine+caprine 75 capete 47 

Porci pentru 
îngrăşat 
 

peste 6 capete 
 

56 

Albine peste 75 
familii 

40 

Păsări de curte peste 200 
capete 

3 

 

Iniţiatori, deputaţi PSD: Petre Daea, Ioan Munteanu, Gavril Mîrza, Vasile 
Mocanu, Marian Ghiveciu, Ion Bălan, Ioan Dârzu, Liviu Harbuz, Valeriu 
Steriu, Ion Tăbugan, Marian Avram, Zisu Stanciu; deputaţi PNL: Anton 
Marin, Nini Săpunaru, Costel Şoptică, Dumitru Gireadă, Radu Surugiu, 
George Scarlat, Ioan Chirteş, Aurel Niculae, Stelian Dolha 
 
 

1. Reducerea normelor de venit 
la cartof pentru a stimula 
cultivarea acestuia fiind a doua 
pâine pentru consumul 
populaţiei. 
Creşterea suprafeţei la legume 
de la 0,5 ha la 1 ha, respectiv 0,2 
ha la 1 ha pentru creşterea 
interesului producătorului pentru 
legume, produse deficitare pe 
piaţă de aprovizionare a 
populaţiei, evitarea bulversării 
pieţelor zonale. 
 
2. Nu se susţine varianta 
propusă de Comisia pentru 
agricultură datorită impactului 
bugetar generat de aceste 
modificări. 
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Porci pentru 
îngrăşat 
 

peste 6 capete 56 

Albine peste 75 
familii 

40 
 
 

Păsări de 
curte 
 

peste 100 
capete 

3 

10.  
Art. 73: Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază 
de norme de venit 
 
(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de 
norme de venit. 
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă 
(ha)/cap de animal/familie de albine. 
(3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 
71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul 
fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul 
anului fiscal, potrivit tabelului următor: 
 

Produse vegetale 

Suprafaţa destinată 
producţiei 

vegetale/cap de 
animal/familie de 

albine 

Norma 
de venit 

- lei - 

Cereale peste 2 ha 449 

Plante oleaginoase peste 2 ha 458 

Cartof peste 2 ha 3.488 

Sfeclă de zahăr peste 2 ha 697 

Tutun peste 1 ha 1.060 

Hamei pe rod peste 2 ha 1.483 

Legume în câmp peste 0,5 ha 4.001 

Legume în spaţii 
protejate 

peste 0,2 ha 8.033 

Leguminoase pentru 
boabe 

peste 1,5 ha 801 

Pomi pe rod peste 1,5 ha 4.709 

Vie pe rod peste 0,5 ha 1.385 

Flori şi plante 
ornamentale 

peste 0,3 ha 11.773 

Animale     

Vaci şi bivoliţe peste 2 capete 453 

10-50 de capete 23 
Ovine şi caprine 

peste 50 de capete 65 

6-10 capete 56 
Porci pentru îngrăşat 

peste 10 capete 177 

Albine 50-100 de familii 70 

 
Art. 73: Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit 
 
(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. 
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de 
albine. 
(3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite 
pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la 
sfârşitul anului fiscal, potrivit tabelului următor: 
 

Produse vegetale 

Suprafaţa destinată 
producţiei 

vegetale/cap de 
animal/familie de 

albine 

Norma 
de venit

- lei - 

Cereale peste 10 ha 449 

Plante oleaginoase peste 10 ha 458 

Cartof peste 10 ha 3.488 

Sfeclă de zahăr peste 10 ha 697 

Tutun peste 10 ha 1.060 

Hamei pe rod peste 10 ha 1.483 

Legume în câmp peste 10 ha 4.001 

Legume în spaţii 
protejate 

peste 5 ha 8.033 

Leguminoase pentru 
boabe 

peste 5 ha 801 

Pomi pe rod peste 5 ha 4.709 

Vie pe rod peste 5 ha 1.385 

Flori şi plante 
ornamentale 

peste 1 ha 11.773

Animale     

Vaci şi bivoliţe peste 10 capete 453 

Ovine şi caprine peste 50 de capete 65 

Porci pentru îngrăşat peste 30 capete 177 

Albine peste 150 de familii 98 

200-500 de capete 3 
Păsări de curte 

peste 500 de capete 2 

1. Se propune ridicarea limitelor până la care 
veniturile realizate din activităţi agricole 
individuale sunt supuse impozitării. 
 
2. Nu se justifică majorarea acestor limite 
întrucât propunerile din amendament 
depăşesc pragul unei activităţi dintr-o 
gospodărie obişnuită. 
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peste 100 de familii 98 

100-500 de capete 3 
Păsări de curte 

peste 500 de capete 2 
 
(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc 
de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de 
către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 
februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. 

 
(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale 
de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică 
de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme 
de venit. 
 
Autori: domnii deputaţi Vladu Iulian, Movilă Petru şi Ialomiţeanu Gheorghe 
 

11.  “(3) Normele de venit corespunzatoare veniturilor 
definite la art.71 alin.(1) sunt stabilite pentru perioda 
impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa intre 1 februarie 
2013 si pana la sfarsitul anului fiscal, potrivit tabelului 
urmator: 

 
Produse vegetale Suprafata 

destinata 
productiei 

vegetale/cap 
de 

animal/famiglie 
de albine 

Norma de venit 
-lei- 

Cereale pana la 5 ha 449 
Plante oleaginose pana la 5 ha 458 
Cartof pana la 5 ha 2900 
Sfecla de zahar pana la 2 ha 697 
Tutun pana la 1 ha 1060 
Hamei pe rod pana la 2 ha 1483 
Legume in camp pana la 0,5 ha 2326 
Legume in spatii 
protejate 

pana la 0,2 ha 5117 

Leguminose pentru 
boabe 

pana la 1,5 ha 801 

Pomi pe rod pana la 1,5 ha 3800 
Vie pe rod pana la 1 ha 1385 
Arbusti fructiferi pana la 1 ha 1385 
Flori si plante 
ornamentale 

pana la 0,3ha 11773 

Animale   
Vaci  peste 5 capete 453 
Bivolite peste 5 capete 326 
Ovine peste 50 

capete 
47 

Caprine peste 50 47 

Cresterea suprafeţei şi 
numarului de capete la bovine 
şi caprine este necesara 
pentru menţinerea gradului de 
subzistenţă pentru asociaţiile 
familiale din zonele de deal si 
de munte 
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capete 
Porci pentru ingrasat peste 6 capete 56 
Albine peste 75 familii 40 
Pasari de curte peste 100 

capete 
3 

 
            Iniţiatori: Deputat Adrian Miroslav Merka, Uniunea 
Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România 
 
Deputat Ghera Giureci Slobodan, Uniunea Croaţilor din 
România 
 
Deputat Longher Ghervazen, Uniunea Polonezilor din 
România Dom Polski 
 

12. Legea privind aprobarea OG 8/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii 
571/2003 privind codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale/art.I/pct. 29/art. 73/alin. (4) 

Se abrogă 
 

         Iniţiatori: deputat Adrian Merka, Uniunea 
Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România 
 
Deputat Ghera Giureci Slobodan, Uniunea Croaţilor din 
România 
 

Deputat Longher Ghervazen, Uniunea Polonezilor din 
România Dom Polski 

Normele trebuie cuprinse 
în interiorul legii 

 

13.  La  articolul I punctul 29,  la articolul 73, după alin.(4) se 
introduce un nou alineat, alin.(5) cu următorul cuprins: 

 
„(5) Norma de venit prevăzut la alin (3) este cea pentru terenuri 
de categoria I-a din şes sau zona colinară. Pentru categoriile de 
terenuri inferioare se face o deducere de câte 15% pentru fiecare 
categorie. Pentru zonele montane sau cu o climă severă această 
deducere este de 30%. Suma normei de venit se calculează anual 
conform prevederilor alin (4)”.   
 
Autor:  
Marton Arpad 
Deputat UDMR 
 
 
 

1.Propunerea a avut în vedere 
simplificarea procesului de 
administrare a impozitului pe 
venit pentru activităţile agricole 
desfăşurate şi în cadrul 
asocierilor fără personalitate 
juridică. (emiterea unei decizii 
de impunere pentru anul în curs 
pentru contribuabilul care obţine 
venituri din activităţi agricole 
desfăşurate în cadrul asocierilor 
fără personalitate juridică) 
 
2. Nu se susţine amendamentul 
propus în Comisie, întrucât 
Ordonanţa Guvennului 
nr.8/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 
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privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale prevede norme 
de venit unice la nivelul întregii 
ţări numai pentru perioada 
impozabilă din anul fiscal 2013 
cuprinsă între 1 februarie 2013 
şi până la sfârşitul acestui an 
fiscal, dar începând cu anul 
2014 acestea se vor stabili la 
nivel judeţean. 
 

14.  Amendamente COMISIA PT AGRICULTURA 
 
 
(2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 71 
alin. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are 
obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, prin 
administraţia publică locală, până la data de 25 iunie inclusiv a anului 
fiscal, pentru anul în curs. Modul de organizare a depunerii declaraţiilor 
fiscale se va stabili prin ordin comun al ministrului finanţelor publice 
şi ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. În cazul în 
care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate 
juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine 
asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de 
autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa declaraţiei depusă de 
asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui 
membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. 
 
 
 
 
 

1. Sunt culturi care nu se recoltează 
până la 25 octombrie, exemplu sfecla 
de zahăr. 
Să nu punem pe drumuri producătorii 
agricoli. 
 
2. Nu susţinem amendamentul 
Comisiei pentru agricultură 
pentru art.74 alin.(2) vizând 
depunerea declaraţiei prin 
administraţia publică locală 
întrucât nu există cote defalcate 
pentru anul 2013 alocate U.A.T 
din acest impozit. 
 
 
 

 

15.  (5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuală se 
efectuează către bugetul de stat până la data de 15 decembrie inclusiv.” 
 
Comisia pentru agricultura 
 
 

  

16.  La articolul I punctul 29,    alineatul(6) al articolului 74 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„(6) impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta se 
virează cota defalcată de 70% către bugetele locale” 

Nu se susţinem amendamentul 
propus , întrucât sumele 
reprezentând impozit pe venit 
reprezentă venituri ale 
bugetului de stat. 
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Autor:Márton Árpád 

Deputat U.D.M.R. 

 
La  articolul I punctul 29,   Art 74, alin.(6) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta se 
virează o cotă defalcată de 50% către bugetele locale." 

Autori: 
Marian Neacşu 

Ciprian Nica 
Deputaţi PSD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se susţine amendamentul 
propus , întrucât sumele 
reprezentând impozit pe venit 
reprezentă venituri ale 
bugetului de stat. 
 
 

17. 37. La articolul 1121, litera c) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

 
 

„c) a realizat venituri care nu au depăşit 
echivalentul în lei al 65.000 euro;” 

La Articolul I, punctul 37, la art.1121 litera c) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 
100.000 euro„ 
 
Autori:  
Máté András, 
Fejér László, 
Erdei D. István 
Deputaţi Grupul parlamentar UDMR 

Nu se susţine amendamentul 
propus. Plafonul fiscal de 
65.000 euro este stabilit în 
relatie cu instituirea sistemului 
obligatoriu de plată a 
impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor pentru 
persoanele juridice române 
vizate care îndeplinesc condiţiile 
de microîntreprindere. Selecţia 
acestor contribuabili s-a bazat pe 
datele fiscale privind contribuţia 
efectivă redusă a acestora ca 
plătitori de impozit pe profit. 
Totodată, măsura a fost 
determinată de necesităţi de 
consolidare fiscal-bugetară. 
 

 

18. 38. Articolul 1122 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 
„Reguli de aplicare a sistemului de 

impunere pe veniturile 

La articolul I, punctul 38,  articolul 112² se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile 
microîntreprinderii 
 

În UE microîntreprinderea este 
definită ca : 
 având sub 10 angajaţi 
 cifră de afaceri sau active 

totale (bilanţ anual) sub 2 
milioane euro 
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microîntreprinderii 
 
 
 
Art.1122 - (1) Impozitul reglementat de 

prezentul titlu este obligatoriu. 
 
 
(2) Microîntreprinderile plătitoare de 

impozit pe profit sunt obligate la plata 
impozitului reglementat de prezentul titlu 
începând cu anul fiscal următor, dacă 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.1121. 

 
 
 
(3) Pentru anul 2013, persoanele 

juridice române plătitoare de impozit pe 
profit care la data de 31 decembrie 2012 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.1121, 

sunt obligate la plata impozitului reglementat 
de prezentul titlu începând cu 1 februarie 
2013, urmând a comunica organelor fiscale 
teritoriale modificarea sistemului de 
impunere, potrivit prevederilor Codului de 
procedură fiscală, până la data de 25 martie 
2013 inclusiv. Până la acest termen se va 
depune şi declaraţia privind impozitul pe 
profit datorat pentru profitul impozabil 
obţinut în periaoda 1 ianuarie 2013 – 31 
ianuarie 2013, prin excepţie de la prevederile 
art.34 şi 35. 

(4) O persoană juridică română care 
este nou-înfiinţată este obligată să plătească 
impozit pe veniturile microîntreprinderilor 
începând cu primul an fiscal, dacă condiţia 
prevăzută la art.1121 lit. d) este îndeplinită la 
data înregistrării la registrul comerţului. 

 
 
 

 
Art.1122 - (1)Impozitul reglementat de prezentul titlu este 
opţional. 
 
(2)Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta 
pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând 
cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 1121. 
 
 
(3)Pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de 
impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 1121 comunică organelor fiscale 
teritoriale opţiunea pentru plata impozitului pe profit sau 
pentru cel reglementat de prezentul titlu, potrivit prevederilor 
Codului de procedură fiscală, până la data de 25 iunie 2013 
inclusiv.  
 
 
 
 
 
 
 
(4) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate 
opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderil or 
începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art. 1121 
lit. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul 
comerţului."  
 
Autori:  
Máté András, 
Fejér László, 
Erdei D. István 
Deputaţi Grupul parlamentar UDMR 
 

 
 

La Art.I, punctul 38,  art.112² se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu nu este obligatoriu, 

În acest sens, art. 4, alin. (1) din 
Legea 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii prevede 
a)microîntreprinderi - au până la 
9 salariaţi şi realizează o cifră de 
afaceri anuală netă sau deţin 
active totale de până la 2 
milioane euro, echivalent în lei 
 În spiritul acestor prevederi ale 
legii speciale privind IMM-urile, 
contribuabililor cu cifră de 
afaceri până în 100.000 de euro 
(dacă nu 2 milioane de euro) să 
le fie permisă măcar opţiunea 
între cele două sisteme de 
impunere. 
De altfel, introducerea unui 
impozit special pentru 
microîntreprinderi a fost dictată 
tocmai de raţiunea  stimulării 
înfiinţării şi dezvoltării lor şi nu 
de împiedicare a activităţii lor. 
 
 
2.  
Nu se susţine amendamentul 
propus. Sistemul opţional, 
aplicabil până la 31 ianuarie 
2013, a permis planificarea 
fiscală între plata impozitului pe 
profit şi a impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor, 
şi drept consecinţă, cu rezultate 
incerte din punct de vedere al 
contribuţiei la bugetul de stat a 
contribuabililor cu o cifră de 
afaceri sub 100.000 euro. 
Instituirea sistemului obligatoriu 
pentru contribuabilii cu o cifră 
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conducerea microinteprinderii putând opta între acest impozit 
sau impozitul pe profit de 16%.  
(2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt 
obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu 
începând cu trimestrul următor deciziei de a opta pentru acest tip 
de impozit, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1121. 
(3) Pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de 
impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 1121 şi a căror conducere optează 
pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu vor 
comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de 
impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, 
până la data de 25 mai 2013 inclusiv. Până la  acest termen se va 
depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru 
profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013-31 martie 
2013, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi 35. 
(4) Conducerea unei persoane juridice române nou-înfiinţate este 
obligată să opteze între cele două tipuri de impozit începând cu 
primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art. 1121 lit. d) este 
îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.” 
 
Autor:  
Marton Arpad 
Deputat UDMR 
 

de afaceri sub 65.000 a urmărit 
stabilirea unei baze impozabile 
certe pentru această categorie de 
contribuabili, luând în 
considerare contribuţia efectivă 
redusă a acestora ca plătitori de 
impozit pe profit. Totodată, 
măsura a fost determinată de 
necesităţi de consolidare fiscal-
bugetară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se susţine amendamentul 
propus. Sistemul opţional, 
aplicabil până la 31 ianuarie 
2013, a permis planificarea 
fiscală între plata impozitului pe 
profit şi a impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor, 
şi drept consecinţă, cu rezultate 
incerte din punct de vedere al 
contribuţiei la bugetul de stat a 
contribuabililor cu o cifră de 
afaceri sub 100.000 euro. 
Instituirea sistemului obligatoriu 
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pentru contribuabilii cu o cifră 
de afaceri sub 65.000 a urmărit 
stabilirea unei baze impozabile 
certe pentru această categorie de 
contribuabili, luând în 
considerare contribuţia efectivă 
redusă a acestora ca plătitori de 
impozit pe profit. Totodată, 
măsura a fost determinată de 
necesităţi de consolidare fiscal-
bugetară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. 39. Articolul 1126 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 
„Impunerea microîntreprinderilor 

care realizează venituri mai mari de 
65.000 euro 
 
Art. 1126 - Prin excepţie de la prevederile 
art.1122 alin. (5) şi alin.(7), dacă în cursul 
unui an fiscal o microîntreprindere realizează 
venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va 
plăti impozit pe profit luând în calcul 
veniturile şi cheltuielile realizate de la 
începutul anului fiscal. Calculul şi plata 
impozitului pe profit se efectuează începând 
cu trimestrul în care s-a depăşit limita 
prevăzută în prezentul articol. Impozitul pe 
profit datorat reprezintă diferenţa dintre 
impozitul pe profit calculat de la începutul 

La Art.I, punctul 39,  art.1126 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
„Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri 

mai mari de 100.000 euro 
 
Art. 1126   _   Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere 
realizează venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plăti 
impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita 
prevăzută în prezentul articol. În termen de 15 zile de la 
constatarea depăşirii plafonului prevăzut la art.1121 litera c), 
contribuabilul comunică organului fiscal competent ieşirea 
din sistemul de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor. Calculul şi plata impozitului pe profit 
se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit 
limita prevăzută.  
 

Autori:  
Máté András, 
Fejér László, 

Prin corelare cu amendamentele  
de la pct. 37 şi 38 din Ordonanţă 
 
2. Nu se susţine amendamentul 
propus. Sistemul opţional, 
aplicabil până la 31 ianuarie 
2013, a permis planificarea 
fiscală între plata impozitului pe 
profit şi a impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor, 
şi drept consecinţă, cu rezultate 
incerte din punct de vedere al 
contribuţiei la bugetul de stat a 
contribuabililor cu o cifră de 
afaceri sub 100.000 euro. 
Instituirea sistemului obligatoriu 
pentru contribuabilii cu o cifră 
de afaceri sub 65.000 a urmărit 
stabilirea unei baze impozabile 
certe pentru această categorie de 
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anului fiscal până la sfârşitul perioadei de 
raportare şi impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor datorat în cursul anului 
respectiv. În cazul contribuabililor prevăzuţi 
la art. 1122 alin. (3) limita de 65.000 euro şi 
impozitul pe profit datorat se calculează în 
mod corespunzător de la 1 februarie 2013.” 

Erdei D. István 
Deputaţi Grupul parlamentar UDMR 

contribuabili, luând în 
considerare contribuţia efectivă 
redusă a acestora ca plătitori de 
impozit pe profit. Totodată, 
măsura a fost determinată de 
necesităţi de consolidare fiscal-
bugetară. 
 

20. 40. Articolul 1128 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

 
„Termenele de declarare a 

menţiunilor 
Art. 1128 - (1) Persoanele juridice 

române plătitoare de impozit pe profit 
comunică organelor fiscale teritoriale 
aplicarea sistemului de impunere pe 
veniturile microîntreprinderilor, potrivit 
prevederilor Codului de procedură fiscală, 
până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului 
pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor. 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Persoanele juridice care se 

înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu 
menţiunea în cererea de înregistrare la 
registrul comerţului. 

 
 
 
(3) În cazul în care, în cursul anului 

fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai 
este îndeplinită, microîntreprinderea 
comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea 

La Art.I, punctul 40,  art.1128 se modifică şi va avea 
următorul cuprins :  
 
„Procedura de declarare a opţiunilor 
Art. 1128 - (1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit 
pe profit comunică organelor fiscale teritoriale opţiunea pentru 
plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, 
conform prevederilor art. 1122, prin depunerea declaraţiei de 
menţiuni pentru persoanele juridice, asociaţiile familiale şi 
asociaţiile fără personalitate juridică, până la data de 31 ianuarie 
inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor. 
 
(2)  Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an 
fiscal înscriu opţiunea în cererea de înregistrare la registrul 
comerţului. Opţiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv. 
 
(3)În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile 
impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică 
organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe 
veniturile microîntreprinderilor în termen de 15 zile de la 
constatarea neîncadrării în condiţiile impuse. Calculul şi 
plata impozitului pe profit se efectuează începând cu 
trimestrul în care a fost înregistrată comunicarea către 
organele fiscale. 
 
Autori:  
Máté András, 
Fejér László, 
Erdei D. István 
Deputaţi  
Grupul parlamentar UDMR 
 

 
 
 
Nu se susţine, prin corelare cu 
amendamentele  de la pct. 37 şi 
38 din Ordonanţă 
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din sistemul de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor, potrivit prevederilor 
Codului de procedură fiscală, până la data de 
31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv. 
(4) Microîntreprinderile care intră sub 
incidenţa prevederilor art. 1126 comunică 
organelor fiscale teritoriale ieşirea din 
sistemul de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor, în cursul anului 
respectiv, potrivit prevederilor Codului de 
procedură fiscală.” 

21. 62. La articolul 155, alineatul (34) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
„(34) Facturile pot fi stocate pe suport hârtie 
sau în format electronic, indiferent de forma 
originală în care au fost trimise sau puse la 
dispoziţie. În cazul facturilor stocate prin 
mijloace electronice, persoanele impozabile 
vor stoca prin mijloace electronice şi datele 
ce garantează autenticitatea originii şi 
integritatea conţinutului facturilor, în 
conformitate cu alin. (24) şi (25). În cazul 
stocării electronice a facturilor, inclusiv a 
celor care au fost convertite din format hârtie 
în format electronic, nu este obligatorie 
aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 
privind arhivarea documentelor în formă 
electronică, cu modificările ulterioare.” 

La articolul I, punctul 62 se abrogă. 
 
 

Autor: 
Deputat Varujan Pambuccian 

1.Prin punctul 62 se introduce o 
nouă teză în cuprinsul alin.(34) 
al art.155 din Codul Fiscal, prin 
care se prevede că, în cazul  
stocării electronice a facturilor, 
nu este obligatorie aplicarea 
prevederilor Legii nr.125/2007 
privind arhivarea documentelor 
în formă electronică.  
Legea nr.135/2007 stabileşte 
regimul juridic aplicabil creării, 
conservării, consultării şi 
utilizării documentelor în formă 
electronică arhivate sau care 
urmează a fi arhivate într-o 
arhivă electronică. 
Întrucât o factură stocată în 
formă electronică reprezintă un 
document electronic, prevederile 
Legii nr.135/2007 trebuie să se 
aplice şi în acest caz. Aplicarea 
dispoziţiilor Legii nr.135/2007 
este cu atât mai necesară cu cât 
stabileşte o serie de obligaţii ale 
administratorului arhivei 
electronice, menite să contribuie 
la asigurarea unei conservări şi 
securităţi adecvate a 
documentelor arhivate în formă 
electronică.   
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2. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât 
aplicarea prevederilor Legii 
nr. 135/2007 privind arhivarea 
documentelor în formă 
electronică, cu modificările 
ulterioare, în cazul stocării 
electronice a facturilor, 
contravine prevederilor 
Directivei 2010/45/UE. 
Directiva 45 nu permite 
statelor membre să impună 
persoanelor impozabile 
utilizarea semnăturii 
electronice în ceea ce priveşte 
facturarea electronică, aceasta 
fiind doar un exemplu de metodă 
prin care persoanele impozabile 
pot asigura autenticitatea 
originii, integritatea conţinutului 
şi lizibilitatea unei facturi. 
Legea nr. 135/2007 conţine şi o 
serie de prevederi care, dat fiind 
specificul facturilor electronice, 
nu pot fi aplicate în cazul 
stocării electronice a facturilor. 
Menţionăm în acest sens 
prevederile art. 8 alin (3) din 
Legea nr. 135/2007 potrivit 
cărora, în cazul transferării 
informaţiei de pe suport analog 
pe suport digital, fişa de arhivare 
trebuie să conţină şi informaţii 
cu privire la locaţia în care se 
găseşte originalul. Normele 
metodologice date în aplicarea 
Titlului VI din Codul fiscal 
prevăd în mod expres la pct. 78 
că la convertirea facturilor de pe 
suport hârtie în formă 
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electronică, forma electronică a 
facturii devine original. Prin 
urmare, prevederea din Legea 
nr. 135/2007 cu privire la 
indicarea locaţiei unde se afla 
originalul nu este aplicabilă în 
cazul facturilor electronice. 
În plus, menţionăm că 
prevederea legală privind 
neaplicarea prevederilor Legii 
nr. 135/2007 a fost doar preluată 
prin Ordonanţa Guvernului nr. 
8/2013 în Codul fiscal din 
normele metodologice pentru 
aplicarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. Astfel, 
având în vedere că această 
prevedere se regăsea la pct. 78 
din norme şi a intrat în vigoare 
la 1 ianuarie 2013, eliminarea 
acesteia din Codul fiscal ar 
genera confuzie în rândul 
agenţilor economici. 
Factura electronică are un regim 
aparte, stabilit în detaliu acquis-
ul comunitar care nu permite 
statelor membre să impună 
condiţii suplimentare prin legile 
naţionale, întrucât extinderea 
utilizării facturării electronice la 
nivel comunitar reprezintă un 
obiectiv principal al Uniunii 
Europene în vederea creşterii 
competitivităţii pe plan mondial. 
Orice condiţie suplimentară 
neprevăzută de directivă pe care 
ar putea să o impună statele 
membre în ceea ce priveşte 
facturarea este considerată de 
Comisia Europeană ca un 
obstacol, şi, în consecinţă, 
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posibil motiv pentru declanşarea 
procedurii de infringement. 
 

22.  La articolul I, după punctul 77 se introduce un nou punct, 
pct.77¹, cu următorul cuprins:  
„77¹. La Titlul VII “Accize si alte taxe speciale” , in Anexa nr. 1, 
la nr. crt. 3 -“Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri”, 
după subpunctul 3.1., se introduc două noi subpuncte, 3.1.1 şi 
3.1.2, cu următorul cuprins:  
 
 
Nr.  
crt. 

Denumirea 
produsului sau a 

grupei de 
produse 

U.M. Acciza 
(echivalent 
euro/U.M.)

0 1 2 3 
3.1.1. cidru –

băutură 
alcoolică 

fermentată 
nedistilată 

obţinută prin 
fermentarea 
exclusivă a 

merelor/perelor

0,00 3 

3.1.2. hidromel 
- băutură 
alcoolică 

fermentată 
nedistilată 

obţinută prin 
fermentarea 
exclusivă a 
produselor 

apicole 

hl de 
produs

0,0 

Autor: 
Deputat Carmen Ileana Moldovan- grup PSD 

Cidrul trebuie pozitionat distinct 
de celelalte bauturi alcoolice 
fermentate datorita urmatoarelor 
considerente: 

Cidrul si hidromelul sunt bauturi 
cu  un continut alcoolic redus (5%) 
obtinute din fermentarea  exclusiva 
a merelor/perelor (foarte similar cu 
procesul de productie a vinului) in 
cazul cidrului si din fermentarea 
exclusiva a produselor apicole in 
cazul hidromelului; 

Riscul de evaziune fiscala este 
similar celui din industria berii 
(foarte redus); 

Mentinerea cotei de 100 EUR/HL 
nu permite investitii private in 
productia locala de cidru sau 
hidromel si, implicit, ducela 
eliminarea oricaror initiative 
private in dezvoltarea productiei 
pomicole – mere si pere - si 
dezvoltarea sectorului apicol, in 
Romania; 

Prin descurajarea oricaror investitii 
in domeniul producerii cidrului si 
hidromelului, se estimeaza pierderi 
potentiale care vor afecta bugetul 
de stat, din incasarea de TVA, 
impozit pe profit si taxe salariale; 

In tarile UE producatoare 
traditional de vin, cidrul este o 
categorie taxata la acelasi nivel de 
acciza cu vinul (asa cum a fost si 
in Romania pana la 30 iunie 2010), 
in timp ce in tarile producatoare 
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traditionale de bere este impozitata 
la un nivel inferior sau identic cu 
berea; 

Si in alte state membre UE  – UK, 
Franta, Irlanda - se aplica in cadrul 
categoriei “Bauturi fermentate 
linistite” o subclasificare 
clasificare, pentru caracterul 
distinct la cidrului si o cota redusa 
de acciza; 

Nu se anticipeaza efecte negative 
asupra incasarilor la bugetul de stat 
si nici asupra mediului de afaceri 
ca urmare a reducerii accizei la 
cidrul la nivelul celei practicate 
pentru vin; 

Exista oportunitatea unui cadru 
investintional favorabil prin 
sustinerea agriculturii nationale si 
atragerii de investitii. 
 

23. 80. La articolul 2964 alineatul (1) litera m) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
 
 

„m) indemnizaţiile primite pe perioada 
delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară 
şi în străinătate, în interesul serviciului, 
precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, 
pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 
ori nivelul stabilit prin hotărâre de guvern 
pentru personalul din instituţiile publice;” 

„Punctul 80. al Art. I se abrogă.” 
 

Autor: 

Márton Árpád 

Deputat U.D.M.R. 

 

 
 
 
1.Prin corelare cu 
amendamentele propuse la Art I 
pct. 25 
 
2. Nu se susţine amendamentul 
propus. Pentru corelare cu art. 
55 alin. (2) lit. i). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

24. 81. La articolul 29615 litera g) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

 
 

„Punctul 81. al Art. I se abrogă.” 
 

Autor: 

1.Prin corelare cu 
amendamentele propuse la Art I 
pct. 25 
2. Nu se susţine amendamentul 
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„g) indemnizaţiile primite pe perioada 
delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară 
şi în străinătate, în interesul serviciului, şi 
orice alte sume de aceeaşi natură, în limita a 
de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre 
de guvern pentru personalul din instituţiile 
publice, precum şi sumele primite pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport şi 
cazare;” 

Márton Árpád 

Deputat U.D.M.R. 

 

propus. Pentru corelare cu art. 
55 alin. (4) lit. g). 
 

 


