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Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, trimis cu adresa nr. Plx.708/2018 trimis Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci şi Comisiei pentru muncă și protecție socială, pentru dezbatere 

pe fond, în procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Iuliu NOSA 

  

 

PREŞEDINTE, 

 

Adrian SOLOMON  
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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 
Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci  

 

Bucureşti, 11.12.2018  

Nr. 4c-2/ 936 

 

 Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 

 

Bucureşti, 11.12.2018  

Nr. 4c-9/ 962 

 

PLx  708/2018 

 

 

 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în 

procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. 

 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința 

din 14 noiembrie 2018. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale Comisiei 

pentru politică economică, reforma si privatizare, Comisiei pentru industrii si servicii si 

Comisiei pentru transporturi si infrastructura, precum si avizele favorabile ale Consiliului 

Economic și Social si Consiliului Legislativ. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri fiscal-

bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar şi 

fiscal, al ajutorului de stat, al serviciului public de transport local, al redevenţelor miniere, 

respectiv din materia drepturilor de protecţie şi asistenţă socială. 

 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi 

Comisia pentru muncă și protecție socială şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 
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Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au dezbătut proiectul de Lege în 

şedinţa din 4 decembrie 2018, iar membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci în şedinţa 

din 11 decembrie 2018. 

La lucrările Comisiei pentru muncă și protecție socială şi-au înregistrat prezenţa 19 

deputați, din totalul de 23 de membrii ai comisiei. La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe 

şi bănci, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 25 de deputaţi din totalul de 25 de membri. 

   

  La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitati, în conformitate 

cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice si Ministerului 

Muncii si Justitiei Sociale. 

   

  În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații celor două 

Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților spre 

dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1. 

  Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr.2. 

 

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

legilor ordinare. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Iuliu NOSA 

 

 

  PREŞEDINTE, 

Adrian SOLOMON 

SECRETAR, 

Marilen - Gabriel PIRTEA 

 SECRETAR, 

Violeta RĂDUŢ 
 

 

 

 
Şef serviciu - Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar - Alexandra Nistor 

 

 

 

Consilier parlamentar – Sorina Szabo 



Anexa nr.1 

 

1. Amendamente admise: 
 

 
Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

1.   

__ 

Titlul legii 

 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 

privind unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

 

Nemodificat   

 

2.   

__ 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 89 din 

4 octombrie 2018 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte normative, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.854 din 9 octombrie 

2018, cu următoarele completări: 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 89 din 4 

octombrie 2018 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte normative, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.854 din 9 octombrie 

2018, cu următoarele modificări şi 

completări: 

 

Autori: membrii comisiei 

Pentru respectarea normelor de 

tehnică legislativă. 

3.  Titlul ordonanţei 

 

Ordonanţă de urgenţă privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor 

 

__ 

Nemodificat    
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

acte normative 

4.  Art.I. - (1) Prin derogare de la 

prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 

alin. (41) din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi 

de la prevederile art. 3 alin. (2) din 

Legea nr. 269/2017 pentru 

aprobarea plafoanelor unor 

indicatori specificaţi în cadrul 

fiscal-bugetar pe anul 2018, 

unităţile administrativ-teritoriale 

pot solicita, în cursul anului 2018, 

contractarea de împrumuturi din 

venituri din privatizare, înregistrate 

în contul curent general al 

Trezoreriei Statului, în limita sumei 

de 450.000 mii lei, pentru 

finanţarea unor cheltuieli curente 

pentru asigurarea furnizării energiei 

termice în sezonul rece, în 

următoarele condiţii: 

a) rata de dobândă: ROBOR la 3 

luni comunicată de Banca 

Naţională a României în ultima zi 

lucrătoare a lunii anterioare 

autorizării împrumutului plus o 

 

__ 

Nemodificat   

https://idrept.ro/00094597.htm
https://idrept.ro/00190648.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

marjă în funcţie de scadenţa 

împrumuturilor, rata dobânzii 

rezultată rămâne fixă pe toată 

durata de derulare a împrumutului. 

Marja se stabileşte astfel: 

(i) 1,5 puncte procentuale pentru 

scadenţe de până la 3 ani, inclusiv; 

(ii) 2,0 puncte procentuale pentru 

scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv; 

(iii) 2,5 puncte procentuale pentru 

scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv; 

(iv) 3,0 puncte procentuale pentru 

scadenţe între 10 şi 20 de ani, 

inclusiv; 

b) perioada de rambursare: care 

este stabilită potrivit scadenţei 

împrumutului acordat, cu 

posibilitatea rambursării anticipate, 

parţial sau integral; 

c) limita de îndatorare: 30%; 

d) termenul-limită de depunere la 

direcţiile generale regionale ale 

finanţelor publice/administraţiile 

judeţene ale finanţelor publice a 

documentelor prevăzute la alin. (9), 

pentru a fi transmise Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale: 

29 noiembrie 2018. 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

(2) Sumele acordate cu titlu de 

împrumut din veniturile din 

privatizare, contractate de unităţile 

administrativ-teritoriale, pot fi 

utilizate cu respectarea destinaţiei 

prevăzute la alin.(1). 

Responsabilitatea cu privire la 

utilizarea sumelor în scopul pentru 

care se contractează împrumutul 

revine în totalitate autorităţilor 

administraţiei publice locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale. 

(3) Rambursarea împrumuturilor 

prevăzute la alin. (1) se efectuează 

în tranşe trimestriale, egale, 

începând cu trimestrul următor 

acordării acestora. Dobânda 

aferentă reprezintă un venit al 

bugetului Trezoreriei Statului, care 

se calculează lunar prin aplicarea 

ratei dobânzii la soldul 

împrumutului, începând cu luna 

acordării împrumutului, şi se 

plăteşte trimestrial, în suma 

cumulată până la zi. 

(4) Drepturile şi obligaţiile părţilor, 

termenii şi condiţiile de derulare a 

împrumuturilor contractate conform 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

alin. (1) se stabilesc prin convenţie 

de împrumut. 

(5) Pentru neplata la termen a 

ratelor scadente şi a dobânzilor de 

plătit la împrumutul acordat se 

calculează o dobândă, pentru 

fiecare zi de întârziere, la nivelul 

dobânzii prevăzute la art. 174 

alin.(5) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, până la data stingerii 

obligaţiei. Dobânda reprezintă venit 

al bugetului Trezoreriei Statului. 

(6) Unitatea administrativ-

teritorială restituie împrumutul şi 

dobânzile aferente într-un cont 

distinct deschis la Trezoreria 

Operativă Centrală, codificat cu 

codul de identificare fiscală al 

acesteia, nepurtător de dobândă. 

Obligaţiile de plată se sting în 

următoarea ordine: dobânzi 

calculate pentru fiecare zi de 

întârziere, dobânzile şi ratele de 

capital. Eventualele sume virate în 

plus de unităţile administrativ-

teritoriale faţă de suma scadentă se 

https://idrept.ro/00171867.htm
https://idrept.ro/00171868.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

păstrează în conturi până la 

scadenţa următoare. Pentru 

împrumuturile rambursate integral, 

sumele rămase în conturi se 

restituie de Ministerul Finanţelor 

Publice în conturile indicate de 

titulari. 

(7) În cazul în care unităţile 

administrativ-teritoriale 

înregistrează restanţe la plata 

ratelor şi dobânzilor datorate 

aferente împrumuturilor 

contractate, directorii direcţiilor 

generale regionale ale finanţelor 

publice/şefii administraţiilor 

judeţene ale finanţelor publice 

sistează alimentarea, atât cu cote 

defalcate din impozitul pe venit, cât 

şi cu sume defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat pentru 

echilibrarea bugetelor locale, cu 

excepţia plăţilor pentru achitarea 

drepturilor salariale şi a 

contribuţiilor aferente atunci când 

nu pot fi asigurate din venituri 

proprii, în baza listei transmise 

lunar de direcţia de specialitate din 

cadrul Ministerului Finanţelor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

Publice. 

(8) Unităţile administrativ-

teritoriale pot contracta 

împrumuturile prevăzute la alin. (1) 

numai cu avizul Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, 

prevăzută la art. 61 alin. (3) din 

Legea nr. 273/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi numai 

dacă la data depunerii 

documentaţiei nu prezintă restanţe 

la împrumuturile contractate 

anterior din venituri din privatizare. 

(9) Documentele în baza cărora se 

acordă împrumutul, precum şi cele 

care stau la baza obţinerii avizului 

Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale vor fi 

stabilite prin ordinul ministrului 

finanţelor publice prevăzut la 

alin.(12). 

(10) Responsabilitatea cu privire la 

documentele prevăzute la alin. (9), 

precum şi încadrarea în scopul 

pentru care se contractează 

împrumutul revin în totalitate 

autorităţilor administraţiei publice 

locale ale unităţilor administrativ-

https://idrept.ro/00094597.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

teritoriale. 

(11) Ordonatorii principali de 

credite şi autorităţile deliberative au 

obligaţia ca la elaborarea şi 

aprobarea bugetelor locale să 

prevadă plata serviciului datoriei 

publice locale aferent 

împrumuturilor acordate de 

Ministerul Finanţelor Publice. 

(12) Mecanismul de acordare şi 

derulare a împrumuturilor acordate 

unităţilor administrativ-teritoriale 

conform prevederilor prezentului 

articol, precum şi modul de 

reflectare a sumelor respective în 

bugetele instituţiilor publice locale 

se aprobă prin ordin al ministrului 

finanţelor publice, în termen de 15 

zile calendaristice de la data intrării 

în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

5.  Art. II. - Articolul 3 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului 

nr. 11/2018 pentru adoptarea unor 

măsuri bugetare şi pentru 

completarea art. 63 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, publicată în 

1. La articolul II, articolul 3, 

după litera g) se introduce o nouă 

literă, lit. h), cu următorul 

cuprins: 

 

 

 

1.Nemodificat  

 

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00192277.htm
https://idrept.ro/00094597.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 207 din 7 martie 2018, 

aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 187/2018, se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"- Art. 3 - Prin derogare de la 

prevederile art. 58 alin. (1) din 

Legea nr. 273/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, în anul 

2018, autorităţile administraţiei 

publice locale pot utiliza excedentul 

bugetului local şi pentru a finanţa: 

a) cheltuielile cu personalul; 

b) cheltuielile cu corecţiile 

financiare aferente proiectelor; 

c) cheltuielile cu sentinţele civile 

definitive; 

d) plata arieratelor; 

e) rambursarea împrumuturilor 

contractate; 

f) cheltuielile de funcţionare din 

sistemul de protecţie a copilului şi 

ale centrelor publice pentru 

persoane adulte cu handicap, 

precum şi ale căminelor publice 

pentru persoane vârstnice; 

g) cheltuielile necesare furnizării 

energiei termice în sezonul rece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00195048.htm
https://idrept.ro/00094597.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

2018-2019, numai în cazul în care 

din veniturile proprii şi din sumele 

de echilibrare primite conform 

Legii bugetului de stat pe anul 2018 

nr. 2/2018 cu modificările şi 

completările ulterioare, nu pot 

acoperi cheltuielile necesare acestor 

categorii de cheltuieli." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„h) cheltuielile de funcţionare 

necesare pentru acoperirea plăţilor 

aferente utilităţilor spitalelor 

publice din reţeaua administraţiei 

publice locale.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Art.III. - Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 

2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum 

urmează: 

1. La articolul 19, după alineatul 

(7) se introduce un nou alineat, 

alineatul (8), cu următorul 

cuprins: 

"(8) La calculul rezultatului fiscal, 

la momentul vânzării/cesionării 

 Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00190738.htm
https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

titlurilor de participare, 

contribuabilii care aplică 

reglementările contabile conforme 

cu Standardele internaţionale de 

raportare financiară şi care 

înregistrează evaluarea titlurilor de 

participare la valoare justă prin alte 

elemente ale rezultatului global, ca 

urmare a aplicării opţiunii 

irevocabile de a recunoaşte astfel 

titlurile de participare, tratează 

sumele reprezentând diferenţe din 

evaluare/reevaluare care se 

regăsesc în debitul/creditul 

conturilor de rezerve, ca elemente 

similare cheltuielilor/veniturilor, 

după caz, dacă la data 

vânzării/cesionării nu sunt 

îndeplinite condiţiile prevăzute la 

art. 23 lit. i)." 

 

7.  2. La articolul 21, literele b) şi c) 

se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

"b) pentru sumele înregistrate în 

rezultatul reportat provenit din alte 

ajustări, ca urmare a implementării 

reglementărilor contabile conforme 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

cu Standardele internaţionale de 

raportare financiară ca bază a 

contabilităţii sau ca urmare a 

modificării politicilor contabile 

determinate de adoptarea iniţială a 

noi standarde internaţionale de 

raportare financiară, cu excepţia 

sumelor care provin din 

actualizarea cu rata inflaţiei, se 

aplică următorul tratament fiscal: 

1. sumele care provin din anularea 

unor cheltuieli pentru care s-a 

acordat deducere reprezintă 

elemente similare veniturilor; 

2. sumele care reprezintă elemente 

de natura veniturilor înregistrate 

potrivit reglementărilor contabile 

conforme cu Standardele 

internaţionale de raportare 

financiară reprezintă elemente 

similare veniturilor, cu excepţia 

celor prevăzute la art. 23 şi 24; 

 

3. sumele care reprezintă elemente 

de natura cheltuielilor înregistrate 

potrivit reglementărilor contabile 

conforme cu Standardele 

internaţionale de raportare 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

financiară sunt considerate 

elemente similare cheltuielilor 

numai dacă acestea sunt deductibile 

în conformitate cu prevederile art. 

25 şi 26; 

4. sumele care provin din anularea 

unor cheltuieli pentru care nu s-a 

acordat deducere nu reprezintă 

elemente similare veniturilor; 

5. sumele care provin din anularea 

unor venituri care au reprezentat 

venituri neimpozabile nu reprezintă 

elemente similare cheltuielilor; 

6. sumele care provin din anularea 

unor venituri care au reprezentat 

venituri impozabile reprezintă 

elemente similare cheltuielilor; 

c) în cazul în care în rezultatul 

reportat provenit din alte ajustări, 

ca urmare a implementării 

reglementărilor contabile conforme 

cu Standardele internaţionale de 

raportare financiară ca bază a 

contabilităţii sau ca urmare a 

modificării politicilor contabile 

determinate de adoptarea iniţială a 

noi standarde internaţionale de 

raportare financiară, se 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

înregistrează sume care provin din 

retratarea unor provizioane, sumele 

care provin din anularea 

provizioanelor care au reprezentat 

cheltuieli nedeductibile nu 

reprezintă elemente similare 

veniturilor, iar sumele rezultate din 

constituirea provizioanelor potrivit 

reglementărilor contabile conforme 

cu Standardele internaţionale de 

raportare financiară nu reprezintă 

elemente similare cheltuielilor." 

8.  3. La articolul 133, alineatul (15) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(15) În anul 2018 se acordă 

următoarele bonificaţii: 

a) pentru depunerea declaraţiei 

unice privind impozitul pe venit şi 

contribuţiile sociale datorate de 

persoanele fizice prin mijloace 

electronice de transmitere la 

distanţă conform art. 79 din Legea 

nr. 207/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, până la 15 

iulie 2018 inclusiv, se acordă o 

bonificaţie de 5% din impozitul pe 

venit plătit integral până la 15 

 Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00171867.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

martie 2019 inclusiv, reprezentând 

obligaţiile fiscale anuale pentru 

anul 2018. Valoarea bonificaţiei 

diminuează impozitul pe 

venitul/câştigul net anual şi/sau 

impozitul pe venitul anual, de plată; 

b) pentru plata cu anticipaţie a 

impozitului pe venit se acordă o 

bonificaţie de 5% din impozitul pe 

venit anual estimat declarat prin 

Declaraţia unică şi plătit integral 

până la 15 decembrie 2018 inclusiv. 

Valoarea bonificaţiei diminuează 

impozitul pe venitul net anual 

estimat şi/sau impozitul pe venitul 

anual estimat, de plată." 

 

4. La articolul 291 alineatul (2), 

literele d) şi f) se abrogă. 

 

5. La articolul 291 alineatul (3), 

litera b) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"b) serviciile constând în 

permiterea accesului la castele, 

muzee, case memoriale, 

monumente istorice, monumente de 

arhitectură şi arheologice, grădini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

Nemodificat 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

zoologice şi botanice, bâlciuri, 

parcuri de distracţii şi parcuri 

recreative ale căror activităţi sunt 

încadrate la codurile CAEN 9321 şi 

9329, potrivit Clasificării 

activităţilor din economia naţională 

- CAEN, actualizată prin Ordinul 

preşedintelui Institutului Naţional 

de Statistică nr. 337/2007, târguri, 

expoziţii şi evenimente culturale, 

evenimente sportive, 

cinematografe, altele decât cele 

scutite conform art. 292 alin. (1) lit. 

m);" 

9.  6. La articolul 291 alineatul (3), 

după litera c) se introduc trei noi 

litere, literele d)-f), cu următorul 

cuprins: 

 

 

"d) cazarea în cadrul sectorului 

hotelier sau al sectoarelor cu 

funcţie similară, inclusiv închirierea 

terenurilor amenajate pentru 

camping; 

 

e) serviciile de restaurant şi de 

catering, cu excepţia băuturilor 

 

__ 
2. La articolul III, punctul 6, 

articolul 291, alineatul (3), după 

litera f) se introduc patru noi 

litere, literele g)-j) cu următorul 

cuprins: 

 

 

d) nemodificat 

 

 

 

 

 

e) nemodificat 

În vederea dezvoltării turismului 

local, prin acordarea unor facilități 

fiscale pentru transportul cu 

trenurile sau vehiculele istorice cu 

tracțiune cu aburi pe liniile înguste: 

Mocanița Vișeu (18 km/45 km), 

Mocanița Brad – Criscior (7 km), 

Mocanița Abrud – Câmpeni (11 

km), Mocanița Covasna – 

Comandău (4 km + 7 km), 

Mocanița Moldovița – Argel (12 

km), Mocanița Cornățel – Hosman 

(10 km), Mocanița Teaca – Răciu 

(35 km), Mocanița Sovata (15 km). 

https://idrept.ro/00102288.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

alcoolice, altele decât berea care se 

încadrează la codul NC 22 03 00 

10; 

 

f) dreptul de utilizare a facilităţilor 

sportive ale căror activităţi sunt 

încadrate la codurile CAEN 9311 şi 

9313, potrivit Clasificării 

activităţilor din economia naţională 

- CAEN, actualizată prin Ordinul 

preşedintelui Institutului Naţional 

de Statistică nr. 337/2007, în scopul 

practicării sportului şi educaţiei 

fizice, altele decât cele scutite 

conform art. 292 alin. (1) lit. l)." 

 

 

 

 

 

f) nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) transportul de persoane cu 

trenurile sau vehiculele istorice 

cu tracțiune cu aburi pe linii 

înguste în scop turistic sau de 

agrement; 

 

h)transportul de persoane 

utilizand instalațiile de transport 

pe cablu - telecabină, telegondolă, 

telescaun, teleski - în scop turistic 

sau de agrement;  

 

i)transportul de persoane cu 

 

https://idrept.ro/00102288.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

vehicule cu tractiune animala, 

folosite în scop turistic sau de 

agrement. 

 

j)transportul de persoane cu 

ambarcatiuni folosite în scop 

turistic sau de agrement.” 

 

Autor: deputat Sorin LAZĂR 

10.  ART. 351 - Băuturi fermentate, 
altele decât bere și vinuri 

 

(1) În înțelesul prezentului capitol, 
băuturile fermentate, altele decât 
bere și vinuri, reprezintă: 

a) băuturi fermentate liniștite, care 
se încadrează la codurile NC 2204 
și 2205 și care nu sunt prevăzute 
la art. 350, precum și toate 
produsele încadrate la codurile NC 
2206, cu excepția altor băuturi 
fermentate spumoase, așa cum sunt 
definite la lit. b), și a produsului 
prevăzut la art. 349, având: 

1. o concentrație alcoolică ce 
depășește 1,2% în volum, 
dar nu depășește 10% în 
volum; sau 

2. o concentrație alcoolică ce 
depășește 10% în volum, 
dar nu depășește 15% în 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La articolul III, după punctul 6 

se introduce un punct nou, pct. 7, 

cu următorul cuprins:  

 

7.La articolul 351, după alineatul 

(2) se introduc patru noi alineate, 

alin. (3)-(6), cu următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producția locală și importurile de cidru pe 

piața românească au fost afectate în ultimii 

ani de o practică neunitară din partea 

autorităților vamale române. Această 

practică neunitară la nivelul autorităților 

vamale s-a materializat în dificultatea 

acceptării în categoria de accizare 

prevăzută de normele fiscale în vigoare a 

produselor de cidru. A fost generat astfel 

un orizont de impredictibilitate pentru 

investitorii din domeniu.  

În consecință, pentru remedierea acestor 

deficiențe, au fost preluate din normele de 

aplicare a Codului fiscal prevederi care 

considerăm că sunt necesar să fie stabilite 

prin lege pentru definirea corectă a 

produsului cidru. Au fost actualizate și 

codificarile NC conform modificarilor 

introduse de alicarea regulamentului UE 

2018/396. 

Deficienta pe care o sesizam in 

interpretarea de catre autoritatile vamale si 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A350
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A349
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

volum, și la care alcoolul 
conținut în produsul finit 
rezultă în întregime din 
fermentare; 

b) băuturi fermentate spumoase, 
care se încadrează la codurile NC 
2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 
2204 21 10, 2204 29 10 și 2205, 
care nu intră sub incidența art. 
350 și care sunt prezentate în sticle 
închise cu dop tip ciupercă fixat cu 
ajutorul legăturilor sau care sunt 
sub presiune egală ori mai mare de 
3 bari datorată dioxidului de carbon 
în soluție și care: 

1. au o concentrație alcoolică 
care depășește 1,2% în 
volum, dar nu depășește 
13% în volum; sau 

2. au o concentrație alcoolică 
care depășește 13% în 
volum, dar nu depășește 
15% în volum, și la care 
alcoolul conținut în 
produsul finit rezultă în 
întregime din fermentare. 

(2) Sunt exceptate de la plata 

accizelor băuturile fermentate, 

altele decât bere și vinuri, fabricate 

de persoana fizică și consumate de 

către aceasta și membrii familiei 

sale, cu condiția să nu fie vândute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiscale a definitiei cidrului din normele la 

Codul Fiscal este legata de urmatoarele 

aspecte: 

-Pentru incadrarea la cota de acciza zero 

specifica cidrului, se considera ca trebuiesc 

indeplinite cumulativ 2 conditii: 

1.  Codul tarifar atribuit de autoritatile 

vamale sa fie exclusiv unul din cele 3 

mentionate de baza legislativa: 22060031, 

22060051 sau 22060081 

2.  Sa fie obtinute prin fermentarea 

completă sau parţială a merelor şi/sau a 

perelor procesate, cu sau fără adaos, 

înainte sau după fermentare, de apă, arome 

şi zaharuri 

-Avand in vedere ca incadrarea tarifara 

(cel putin in cadrul productiei proprii in 

Romania) precede incadrarea din punct de 

vedere al accizelor, in situatia in care nu se 

atribuie unul din cele 3 NC enumerate, 

conditia a doua din definitie prin care in 

fapt legiuitorul da caracterul esential al 

cidrului nu este aplicata deloc si devine 

redundanta in procesul de incadrare din 

punct de vedere al accizelor. 

-Cutuma autoritatii vamale este ca 

incadrarea tarifara sa fie efectuata exclusiv 

in conformitate cu Notele Explicative la 

Sistemul Armonizat (NESA), netinand 

cont absolut deloc de scopul ultim si 

esential al stabilirii acestei incadrari 

tarifare si anume incadrarea de accize, 

adica singura speta ce are impact fiscal 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A350
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A350


23 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

Codul fiscal in vigoare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  Se încadrează la poziția 3.1.1. 

din Anexa nr. 1 la titlul VIII din 

Codul fiscal, produsele care au 

denumirea de cidru de mere și 

/sau de pere a căror presiune 

datorată dioxidului de carbon în 

soluție este mai mica de 3 bari, 

obținute din fermentarea 

completă sau parțială a merelor 

și/sau a perelor procesate, cu sau 

fără adaos, înainte sau după 

fermentare, de apă, arome și 

zaharuri si încadrate la codurile 

NC 2206 00. 

 

(4) Se încadrează la poziția 3.1.2 

din anexa nr. 1 la titlul VIII din 

Codul fiscal produsele denumite 

hidromel obținute din 

fermentarea unei soluții de miere, 

încadrate la codurile NC 2206 00 

59 și NC 2206 00 89, precum și la 

codul NC 2206 00 39. 

 

(5) Se încadrează la poziția 3.2.1 

din anexa nr. 1 la titlul VIII din 

Codul fiscal  

produsele denumite cidru de 

direct asupra contribuabilului (nefiind 

vorba de operatiuni de import sau export in 

si din UE).  

-Definitia succinta NESA pentru cidru 

„bautura alcoolica obtinuta prin 

fermentarea sucului de mere” este 

interpretata de DGV ca interzicand 

posibilitatea de adaugarea de apă, arome şi 

zaharuri inainte/după de fermentare, ceea 

ce intra in conflict evident cu definitia 

cidrului din normele Codului Fiscal 

(conditia 2.) 

In concluzie, motivele principale pentru 

care se impune ajustarea definitiei cidrului 

(inlocuirea virgulei cu sintagma „sau”) si 

includerea acesteia in textului Codului 

Fiscal sunt legate de: 

1)  Modul de aplicare extrem de greoi si 

inconsecvent de catre autoritatile vamale 

2)  Interpretarea eronata a definitei actuale 

in sensul desconsiderării totale a textului 

de baza (conditia 2. de mai sus) si 

reducerea abuziva doar la interpretarea 

incadrarii tarifare in sensul exact opus 

conditiei 2. (interzicerea adaosului de apa, 

zaharuri si arome inainte, respectiv dupa 

fermentare) 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mere și/sau de pere a căror 

presiune datorată dioxidului de 

carbon în soluție este egală sau 

mai mare de 3 bari, obținute din 

fermentarea completă sau 

parțială a merelor și/sau a 

perelor procesate, cu sau fără 

adaos, înainte sau după 

fermentare, de apă, arome și 

zaharuri, si încadrate la codurile 

NC 2206 00. 

 

(6) Presiunea datorată dioxidului 

de carbon în soluție pentru 

băuturile fermentate, altele decât 

bere și vinuri, prevăzute la art. 

351 alin. (1) lit. b) pct. 1, se 

măsoară la temperatura de 

20°C.” 

 

4. La articolul III, după punctul 7 

se introduc trei noi puncte, pct. 8-

10, cu următorul cuprins: 

 

8. La articolul 456 alineatul (1), 

litera g) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 

 

 

 

 

 

 

2. La articolul III, după punctul 6 

se introduc două noi puncte, pct.7 

şi 8, cu următorul cuprins: 

 „7. La articolul 456 alineatul (2), 

după litera r) se introduce o nouă 

literă, lit.s), cu următorul 

cuprins: 

s) clădirile folosite pentru 

desfăşurarea de activităţi 

sportive, inclusiv clădirile care 

asigură funcţionarea bazelor 

sportive. 

 

g) clădirile unei instituţii sau unităţi 

care funcţionează sub coordonarea 

Ministerului Educaţiei Nationale 

sau a Ministerului Tineretului şi 

Sportului, precum şi clădirile 

federaţiilor sportive naţionale, ale 

Comitetului Olimpic și Sportiv 

Român, cu excepţia încăperilor 

care sunt folosite pentru activităţi 

economice; 

 

 

 

 

 

 

9. La articolul 456 alineatul (2), 

după litera r) se introduce o nouă 

literă, lit.s), cu următorul cuprins: 

 

 

s) clădirile folosite pentru 

desfăşurarea de activităţi sportive, 

inclusiv clădirile care asigură 

funcţionarea bazelor sportive. 

 

 

 

 

 

 

Clădirile COSR servesc aceluiași 

scop precum și clădirile prevăzute 

initial de art. 456, alin.(1), lit. g). 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

8. La articolul 456, după alineatul 

(3) se introduce un nou alineat, 

alin. (3), cu următorul cuprins: 

 

(31) Scutirea sau reducerea de la 

plata impozitului/taxei pentru 

clădirile prevăzute la alin.(2) lit.s) 

se aplică pentru toate clădirile de 

pe raza unităţii administrativ-

teritoriale, indiferent de 

proprietarul acestora.” 

10. La articolul 456, după 

alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alin. (31), cu următorul 

cuprins: 

 

(31) Scutirea sau reducerea de la 

plata impozitului/taxei pentru 

clădirile prevăzute la alin.(2) lit.s) 

se aplică pentru toate clădirile de pe 

raza unităţii administrativ-

teritoriale, indiferent de proprietarul 

acestora.” 

 

11.  Art. IV - (1) „Decizia de impunere 

privind contribuţia de asigurări 

sociale de sănătate datorată de 

persoanele fizice potrivit art. 180 

alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, 

emisă de organul fiscal central, 

produce efecte până la data 

depunerii declaraţiei unice privind 

impozitul pe venit şi contribuţiile 

sociale datorate de persoanele 

fizice. 

(2) În situaţia în care persoana 

fizică nu îşi exprimă opţiunea de 

plată a contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate prin depunerea 

 

__ 

Nemodificat   

https://idrept.ro/00172816.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

declaraţiei unice privind impozitul 

pe venit şi contribuţiile sociale 

datorate de persoanele fizice, 

"Decizia de impunere privind 

contribuţia de asigurări sociale de 

sănătate datorată de persoanele 

fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit.a) 

din Codul fiscal" îşi păstrează 

valabilitatea până la termenul de 

depunere a declaraţiei unice privind 

impozitul pe venit şi contribuţiile 

sociale datorate de persoanele 

fizice, prevăzut de lege pentru 

declararea venitului estimat a se 

realiza în anul fiscal 2019. 

(3) Încetarea obligaţiei de plată 

privind contribuţia de asigurări 

sociale de sănătate stabilită prin 

"Decizia de impunere privind 

contribuţia de asigurări sociale de 

sănătate datorată de persoanele 

fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit.a) 

din Codul fiscal", se face prin 

declararea veniturilor în declaraţia 

unică privind impozitul pe venit şi 

contribuţiile sociale datorate de 

persoanele fizice, sau prin 

notificarea organului fiscal de către 

https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
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crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

contribuabilii care se încadrează în 

categoriile de persoane exceptate de 

la plata contribuţiei sau de către cei 

care realizează venituri pentru care 

obligaţia declarării revine 

plătitorilor, după caz. 

(4) Pentru situaţiile prevăzute la 

alin. (1) şi (3) se anulează 

obligaţiile de plată privind 

contribuţia de asigurări sociale de 

sănătate stabilite prin "Decizia de 

impunere privind contribuţia de 

asigurări sociale de sănătate 

datorată de persoanele fizice 

potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) 

din Codul fiscal", aferente 

perioadei începând cu luna 

depunerii declaraţiei unice privind 

impozitul pe venit şi contribuţiile 

sociale datorate de persoanele 

fizice, sau începând cu luna 

depunerii notificării, inclusiv. 

(5) Pentru situaţia prevăzută la 

alin.(2) se anulează obligaţiile de 

plată privind contribuţia de 

asigurări sociale de sănătate 

stabilite prin "Decizia de impunere 

privind contribuţia de asigurări 

https://idrept.ro/00172816.htm
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crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

sociale de sănătate datorată de 

persoanele fizice potrivit art. 180 

alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", 

aferente perioadei începând cu luna 

împlinirii termenului de depunere a 

declaraţiei unice privind impozitul 

pe venit şi contribuţiile sociale 

datorate de persoanele fizice, 

inclusiv. 

(6) Procedura de aplicare a 

prevederilor alin. (1)-(5) se aprobă 

prin ordin al preşedintelui 

A.N.A.F., în termen de 30 de zile 

de la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

12.  Art.V.- (1) În cazul deciziilor de 

impunere anuală, emise şi 

comunicate de organul fiscal 

competent după data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, pentru definitivarea 

impozitului anual pe veniturile 

realizate de persoanele fizice în 

anul 2017 şi pentru definitivarea 

contribuţiei individuale de asigurări 

sociale datorată de persoanele 

fizice, pentru perioada 2016-2017, 

 Nemodificat  

https://idrept.ro/00172816.htm
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crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

termenul de plată pentru sumele de 

plată stabilite prin aceste decizii, 

este data de 30 iunie 2019. 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a 

sumelor prevăzute la alin. (1) se 

acordă o bonificaţie de 10% din 

aceste sume, dacă sunt plătite 

integral până la data de 15 

decembrie 2018, inclusiv. Valoarea 

bonificaţiei diminuează sumele de 

plată prevăzute la alin. (1). 

(3) În cazul deciziilor de impunere 

anuală, emise şi comunicate de 

organul fiscal competent după data 

intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, pentru 

definitivarea contribuţiei 

individuale de asigurări sociale de 

sănătate datorată de persoanele 

fizice, pentru perioada 2014-2017, 

termenul de plată pentru sumele de 

plată stabilite prin aceste decizii 

este data de 30 iunie 2019. 

(4) Pentru plata cu anticipaţie a 

sumelor prevăzute la alin. (3), se 

acordă o bonificaţie de 10% din 

aceste sume, dacă sunt plătite 

integral până la data de 31 martie 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

2019, inclusiv. Valoarea 

bonificaţiei diminuează sumele de 

plată prevăzute la alin. (3). 

(5) Bonificaţia acordată la plata 

contribuţiei de asigurări sociale, 

potrivit alin. (2), se suportă de la 

bugetul de stat. 

(6) Procedura de aplicare a 

prevederilor alin. (1)-(5) se aprobă 

prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

în termen de 30 de zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

13.  Art.VI. - După articolul 7 din 

Ordonanţa Guvernului 

nr. 10/2015 pentru organizarea 

Loteriei bonurilor fiscale, publicată 

în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 

2015, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 166/2015, 

se introduce un nou articol, 

articolul 71, cu următorul cuprins: 

"Art. 71. - (1) Sumele stabilite prin 

hotărâri definitive ale instanţei de 

judecată, cu titlu de premiu la 

Loteria bonurilor fiscale, se achită 

 

__ 

Nemodificat   

https://idrept.ro/00168578.htm
https://idrept.ro/00171256.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

de către Ministerul Finanţelor 

Publice din bugetul Ministerului 

Finanţelor Publice - Acţiuni 

generale. Dacă prin hotărârea 

judecătorească definitivă prin care 

o persoană este stabilită drept 

câştigătoare la o extragere a 

Loteriei bonurilor fiscale, nu este 

individualizată şi suma de plată ce i 

se cuvine cu titlu de premiu, 

aceasta se determină prin împărţirea 

fondului de premiere aferent 

extragerii respective la numărul 

total al persoanelor câştigătoare, la 

care se adaugă şi persoana stabilită 

drept câştigătoare prin hotărâre 

judecătorească. 

(2) Procedura privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata 

sumelor prevăzute la alin. (1) se 

aprobă prin ordin al ministrului 

finanţelor publice. 

(3) În situaţia în care, ulterior 

efectuării plăţii premiilor aferente 

unei extrageri a Loteriei bonurilor 

fiscale, conform prevederilor 

prezentei ordonanţe, sunt 

pronunţate hotărâri ale instanţei de 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

judecată rămase definitive, prin 

care se constată că o persoană are 

calitatea de câştigător la acea 

extragere, se consideră că premiile 

deja achitate sunt definitive." 

14.  Art.VII - După articolul 5 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 77/2014 privind procedurile 

naţionale în domeniul ajutorului de 

stat, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii concurenţei 

nr. 21/1996, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

893 din 9 decembrie 2014, aprobată 

cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 20/2015, cu modificările 

ulterioare, se introduce un nou 

articol, articolul 51, cu următorul 

cuprins: 

"Art. 51. - (1) În cazul programelor 

de ajutor de stat, respectiv scheme 

de ajutor de stat sau de minimis sau 

ajutoare de stat individuale 

administrate de către Ministerul 

Finanţelor Publice, creditele 

bugetare aferente plăţilor de 

ajutoare de stat sau de ajutoare de 

minimis se aprobă pe anul curent şi 

 

__ 

Nemodificat   

https://idrept.ro/00167253.htm
https://idrept.ro/00176265.htm
https://idrept.ro/00169129.htm


34 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

se estimează pe o perioadă de până 

la 3 ani prin legile bugetare anuale. 

(2) Prin ordin al ministrului 

finanţelor publice, disponibilul de 

credite bugetare rezultate ca 

diferenţă dintre creditele de 

angajament aprobate prin legea 

bugetară anuală şi creditele 

bugetare aprobate pe anul curent şi 

estimate pe următorii 3 ani, se 

repartizează pe anii următori pe o 

perioadă suplimentară de maximum 

5 ani începând cu ultimul an 

estimat conform alin. (1) şi se 

utilizează la semnarea 

angajamentelor legale. 

(3) Operaţiunile prevăzute la 

alin.(2) se realizează în termen de 

30 de zile de la aprobarea creditelor 

de angajament şi creditelor 

bugetare anuale." 

15.  Art.VIII - Creditele de angajament 

şi creditele bugetare anuale pe anul 

2018 se repartizează potrivit art. 

51 alin. (2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr.77/2014 privind procedurile 

naţionale în domeniul ajutorului de 

 

__ 

Nemodificat   

https://idrept.ro/00167253.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

stat, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii concurenţei 

nr. 21/1996, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea 

nr. 20/2015, cu modificările 

ulterioare, în termen de 10 zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

16.  Art. IX - După alineatul (13) al 

articolului 63 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, se introduc patru noi 

alineate, alineatele (14)-(17), cu 

următorul cuprins: 

"(14) În cazul tragerilor din 

finanţările rambursabile 

contractate, a căror autorizare 

trebuie să se încadreze în limitele 

anuale, în condiţiile legii, 

unităţile/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale au 

obligaţia, ca până la data de 15 

august a fiecărui an, reprezentând 

data înregistrării la registratura 

 

__ 

Nemodificat   

https://idrept.ro/00176265.htm
https://idrept.ro/00169129.htm
https://idrept.ro/00094597.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

Ministerului Finanţelor Publice, să 

transmită Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale o notificare 

care să cuprindă următoarele: 

a) sumele autorizate pentru anul în 

curs; 

b) sumele autorizate care vor fi 

trase până la sfârşitul anului; 

c) sumele autorizate ca trageri 

pentru anul în curs care sunt 

disponibilizate; 

d) reprogramarea tragerilor pentru 

anii următori. Tragerile se 

reautorizează pentru anii următori 

pentru care există disponibil din 

plafoanele de trageri, în condiţiile 

legii. Sumele disponibilizate pentru 

anul în curs se utilizează pentru 

autorizarea de trageri aferente altor 

finanţări rambursabile contractate 

de unităţi/subdiviziuni 

administrativ-teritoriale. 

(15) În cazul în care 

unitatea/subdiviziunea 

administrativ-teritorială nu îşi 

îndeplineşte obligaţia prevăzută la 

alin. (14), Comisia de autorizare a 

împrumuturilor locale anulează 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

sumele autorizate ca trageri pentru 

anul în curs şi netrase până la data 

de 31 august, conform ultimei 

raportări transmise de autorităţile 

administraţiei publice locale în baza 

art. 62 alin. (10). Tragerile se 

reautorizează pentru anii următori 

pentru care există disponibil din 

plafoanele de trageri, în condiţiile 

legii. Sumele disponibilizate pentru 

anul în curs se utilizează pentru 

autorizarea de trageri aferente altor 

finanţări rambursabile contractate 

de unităţi/subdiviziuni 

administrativ-teritoriale. 

(16) În cazul în care sumele 

notificate conform alin. (14) lit. b) 

nu se utilizează până la finele 

anului, unităţile/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale plătesc o 

penalitate de 2% din suma 

notificată şi netrasă. 

(17) Unităţile/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale au obligaţia 

calculării şi achitării, până la data 

de 31 martie a anului următor, a 

penalităţii prevăzute la alin. (16), 

care reprezintă venit la bugetul de 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

stat." 

17.  Art. X - Pentru anul 2018, termenul 

prevăzut la art. 63 alin. (14) din 

Legea nr. 273/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi 

cu completările aduse prin prezenta 

ordonanţă de urgenţă se înlocuieşte 

cu data de 15 octombrie 2018 şi 

termenul prevăzut la art. 63 

alin.(15) din aceeaşi lege se 

înlocuieşte cu data de 31 octombrie 

2018. 

 

__ 

Nemodificat   

18.   

 

 

 

 

Art. XI - Articolul 4 din Legea 

serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

262 din 19 aprilie 2007, aprobată 

cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

1. La alineatul (1), litera d) se 

modifică şi va avea următorul 

 

__ 

5. La articolul XI, partea 

introductivă se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

”Articolul 4 din Legea serviciilor 

de transport public local nr. 

92/2007, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

262 din 19 aprilie 2007, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează:”  

 

1.Nemodificat 

 

https://idrept.ro/00094597.htm
https://idrept.ro/00101951.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

cuprins: 

"d) se efectuează cu mijloace de 

transport în comun, respectiv cu 

autobuze, troleibuze şi tramvaie, 

înmatriculate sau înregistrate, după 

caz, în judeţul sau localitatea 

respectivă, deţinute în proprietate 

sau în baza unui contract de leasing 

de către operatorul de transport 

rutier sau transportatorul autorizat 

şi/sau de către unitatea 

administrativ-teritorială sau, după 

caz, de către unităţile administrativ 

teritoriale membre ale asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară în 

condiţiile prezentei legi, transportul 

realizat cu troleibuze şi tramvaie se 

realizează de către transportatorii 

autorizaţi;" 

 

2. După alineatul (1) se introduce 

un nou alineat, alineatul (11), cu 

următorul cuprins: 

"(11) Componente ale sistemului de 

transport public local, inclusiv, 

mijloace de transport utilizate 

pentru prestarea serviciului public 

de transport călători pot fi date, în 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Nemodificat 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

condiţiile legii, în administrare sau 

puse la dispoziţie operatorilor şi 

transportatorilor autorizaţi de către 

unitatea administrativ-teritorială, în 

baza procesului-verbal de predare-

primire, anexă la hotărârea de dare 

în administrare sau la contractul de 

delegare a gestiunii, după caz, sau 

pot fi puse la dispoziţie de către 

unităţile administrativ-teritoriale 

membre ale asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară în baza proceselor-

verbale de predare-primire, anexe 

la contractul de delegare a gestiunii, 

în condiţiile respectării regimului 

juridic al proprietăţii publice." 

19.  Art. XII - Prin derogare de la 

prevederile art. 45 alin. (1) lit. a) 

din Legea minelor 

nr. 85/2003 publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

197 din 27 martie 2003, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, începând cu data de 1 

noiembrie 2018 se aplică o cotă 

procentuală de 0% pentru apa 

geotermală şi apa minerală naturală 

utilizată pentru consumul populaţiei 

 

__ 

Nemodificat   

https://idrept.ro/00062560.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

la buvetele publice. 

20.  Art.XIII. - Legea nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii 

publice, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

852 din 20 decembrie 2010, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1. La articolul 29, alineatele (11) 

şi (12) vor avea următorul 

cuprins: 

"(11) Avizele de încadrare a 

locurilor de muncă în condiţii 

deosebite, al căror termen de 

valabilitate este data de 31 

decembrie 2018, se menţin până la 

data de 31 decembrie 2019, dată 

până la care angajatorii au obligaţia 

de a normaliza condiţiile de muncă. 

 

(12) Perioada cuprinsă între data de 

31 decembrie 2018 şi data de 31 

decembrie 2019 constituie stagiu 

de cotizare în condiţii deosebite de 

muncă, pentru care angajatorii 

datorează, contribuţia de 4% 

potrivit prevederilor art. 138 lit. b) 

 6. La articolul XIII punctul 1, 

alineatele (11) şi (12) ale 

articolului 29 se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

"(11) Avizele de încadrare a 

locurilor de muncă în condiţii 

deosebite, al căror termen de 

valabilitate este data de 31 

decembrie 2018, se menţin până la 

data de 1 septembrie 2021, dată 

până la care angajatorii au obligaţia 

de a normaliza condiţiile de muncă. 

 

(12) Perioada cuprinsă între data de 

31 decembrie 2018 şi data de 1 

septembrie 2021 constituie stagiu 

de cotizare în condiţii deosebite de 

muncă, pentru care angajatorii 

datorează, contribuţia de 4% 

potrivit prevederilor art. 138 lit. b) 

din Legea nr.227/2015, cu 

Pentru respectarea normelor de 

tehnică legislativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întrucât reevaluarea locurilor de 

muncă şi încadrarea acestora în 

condiţii deosebite necesită timp, 

este necesartă prelungirea 

termenului propus iniţial. 

https://idrept.ro/00136727.htm
https://idrept.ro/00172813.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

din Legea nr.227/2015, cu 

modificările şi completările 

ulterioare." 

 

 

 

 

2. La articolul 110, alineatul (3) 

va avea următorul cuprins: 

"(3) Procentul prevăzut la alin. (1) 

lit. a) se stabileşte astfel încât 

cheltuielile totale de transmitere să 

nu depăşească 1,1% din valoarea 

totală a sumelor plătite." 

modificările şi completările 

ulterioare." 

 

Autor: membrii comisiei PSD, 

ALDE, PNL şi Minorităţi 

 

2.nemodificat  

21.   

__ 
3. După articolul XIII, se 

introduce un nou articol, 

art.XIII1, cu următorul cuprins: 

„Art.XIII1.- La articolul 5 alineatul 

(2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, publicată 

în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.883 din 14 decembrie 

2011, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.l 11/2016, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, litera a) se modifică şi va 

7.Nemodificat   

https://idrept.ro/00172813.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

avea următorul cuprins: 

a) un reprezentant al Ministerului 

Finanţelor Publice, licenţiat în 

ştiinţe economice sau juridice şi cu 

experienţă în domeniul economic, 

contabilitate, de audit, financiar sau 

juridic de cel puţin 5 ani de la data 

obţinerii diplomei de studii 

superioare;” 

22.  Art. XIV - Prin derogare de la 

prevederile art. 4 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, prevederile art. III din 

prezenta ordonanţă de urgenţă intră 

în vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, cu excepţia pct. 4-6, care 

intră în vigoare la data de 1 

noiembrie 2018. 

 

__ 

Nemodificat   

23.  __ __ Art.II. - Legea nr.237/2018 pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate de 

către regimurile instaurate în 

România cu începere de la 6 

septembrie 1940 până la 6 martie 

1945 din motive etnice, publicată în 

Pentru a veni în sprijinul 

beneficiarilor acestor drepturi 

cărora le-au fost constituite debite. 

https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 864 din 11 octombrie 

2018, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

 

1. La articolul II, după alineatul 

(1) se introduce un nou alineat, 

alin.(11), cu următorul cuprins: 

 

“(11) Potrivit prevederilor alin. (1) 

sunt exonerate, de asemenea, de la 

plată, debitele constatate după data 

de 14 octombrie 2018 în sarcina 

beneficiarilor de indemnizație aflaţi 

în evidenţa sistemului public de 

pensii la această dată, 

corespunzătoare perioadei 

anterioare datei  intrării în vigoare a 

prezentei legi.” 

 

2. La articolul II, alineatul (2) se 

abrogă. 

 

3. După articolul II se introduc 

patru noi articole, art. III - VI, cu 

următorul cuprins : 

 

“Art.III. - (1) Sumele reprezentând 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

indemnizaţii acordate în temeiul 

Ordonanţei Guvernului nr. 

105/1999 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate de 

către regimurile instaurate în 

România cu începere de la 6 

septembrie 1940 până la 6 martie 

1945 din motive etnice, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea 

nr. 189/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, recuperate 

de la beneficiari începând cu data 

de 1 ianuarie 2015 şi până la data 

de 1 martie 2019 se restituie într-o 

singură tranșă, începând cu data de 

1 martie 2019 și până la data de 31 

decembrie 2019. 

(2) Restituirea se realizează pe baza 

cererilor depuse de către beneficiari 

la casele judeţene de pensii sau, 

după caz, casa de pensii a 

municipiului Bucureşti, în a cărei 

evidenţă se află beneficiarul 

dreptului. 

(3) După înregistrarea cererii, casa 

de pensii procedează la verificarea 

îndeplinirii condiţiilor pentru 

restituirea sumelor recuperate şi 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

calculează suma totală de restituit.  

(4) Nedepunerea cererii prevăzute 

la alin. (2) atrage nerestituirea 

sumelor. 

(5) Suma de restituit se achită odată 

cu drepturile de care beneficiază 

solicitantul, prin aceleaşi mijloace 

de plată, în termen de maxim 90 de 

zile de la data depunerii cererii. 

  

Art. IV. - Debitele care au avut 

drept cauză culpa debitorului, cum 

ar fi folosirea de către acesta a unor 

documente eliberate cu 

nerespectarea legii, declararea de 

către acesta a unor date neconforme 

realităţii, care au avut drept urmare 

stabilirea eronată a indemnizației, 

nu fac obiectul scutirii de la plată și 

al restituirii, potrivit prevederilor 

prezentei legi. 

  

Art.V. - Sumele care fac obiectul 

restituirii sunt cele provenite din 

debite constituite anterior sau 

ulterior datei de 1 ianuarie 2015 şi 

recuperate, total sau parţial, după 

caz, începând cu data de 1 ianuarie 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

2015 și până la data de 1 martie 

2019. Aceste sume se evidenţiază 

prin contul de creditori. 

  

Art.VI. – Sumele ce urmează a fi 

restituite beneficiarilor în condiţiile 

art. III alin. (1) nu se actualizează 

cu indicele de inflaţie şi nu sunt 

purtătoare de dobânzi, penalităţi de 

întârziere sau majorări de 

întârziere, după caz.” 

 

Autori : domnii Deputaţi Silviu 

Vexler, Marius Budăi, Adrian 

Solomon 
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2. Amendamente respinse: 

 

 
Nr. 

crt. 
Text iniţial 

Amendament propus  

 şi autorul acestuia 
Motivarea amendamentelor 

Camera  

Decizională 

1.  ___ La articolul II punctul 2, dupa punctul 6 al literei 

b) se introduce un nou punct, punctul 7 cu 

urmatorul cuprins: 

 

7. sumele care provin din reluarea diferențelor de 

valoare justă a titlurilor de valoare/participare 

prin intermediul conturilor de rezultat reportat, și 

care anterior erau înregistrate în conturi de 

rezerve, sunt neimpozabile/nedeductibile; 

 

Autor: deputat Costel Neculai Dunavă 

 

Argumente pentru susţinere: 

Standardul Internațional de Raportare 

Financiară IFRS 9-”Instrumente Financiare”, 

înlocuiește prevederile standardului 

internațional de raportare contabilă IAS 39 în 

privința tratamentului contabil al activelor și 

pasivelor financiare. Conform IFRS 9, toate 

activele financiare trebuie clasificate și 

măsurate la valoare justă iar diferențele de 

evaluare trebuie recunoscute în contul de 

profit sau pierdere cu excepția cazurilor în 

care sunt aplicabile anumite opțiuni 

irevocabile pentru a clasifica și măsura 

activele fie la Cost Amortizat sau la Valoare 

Justă prin Alte Elemente ale Rezultatului 

Global (id est Capitaluri Proprii).  

Principala modificare în legătură cu 

adoptarea standardului de raportare 

financiară IFRS 9 adusă Legii 227/2015 

privind codul fiscal prin OUG 89/2018, o 

reprezintă modificarea literelor b) și c) de la 

art. 21, în sensul extinderii aplicabilității 

prevederilor acestora și în cazul 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text iniţial 

Amendament propus  

 şi autorul acestuia 
Motivarea amendamentelor 

Camera  

Decizională 

modificărilor politicilor contabile ca urmare 

a adoptării inițiale a unui nou standard 

internațional de raportare financiară. Ca efect 

prevederile menționate se aplică și în cazul 

adoptării pentru prima dată a IFRS 9. 

Totuși, prin forma propusă de OUG 89/2018 

au fost omise câteva situații întâlnite în 

practică: 

Cazul reclasificării, la momentul trecerii la 

IFRS 9,a modificărilor de valoare justă 

aferente activelor financiare,anterior 

înregistrate în conturi de rezerve,, prin 

reluarea diferențelor de valoare justă a 

titlurilor de valoare/participare prin 

intermediul conturilor de rezultat reportat. 

În acest caz ne aflăm în situația în care prin 

simpla reclasificare contabilă a unor 

modificări de valoare justă din conturile de 

Rezerve în Contul de Profit sau Pierdere 

cauzată de modificarea standardelor de 

raportare financiară o serie de sume să 

devină exigibile, și prin urmare impozabile 

sau deductibile, după caz, fără să existe în 

spate o rațiune economică, fără ca 

deținătorul acestor active să modifice în 

vreun fel natura proprietății. 



50 

 

Nr. 

crt. 
Text iniţial 

Amendament propus  

 şi autorul acestuia 
Motivarea amendamentelor 

Camera  

Decizională 

Simpla reclasificare dintr-o categorie în alta 

atrage după sine impozabilitatea sau 

deductibilitatea unor sume. 

Pentru a înlătura efectul acestei 

impozitări/deductibilități fără substanță 

economică propunem ca printre sumele care 

nu sunt impozabile sau deductibile la 

momentul tranziției la un nou standard să fie 

introduse și sumele provenind din reluarea 

diferențelor de valoare justă a titlurilor de 

valoare/participare prin intermediul 

conturilor de rezultat reportat, sub forma 

unui nou punct 7 la Art. 21 litera b) din 

Legea 227/2015 privind codul fiscal. 

 

Argumente pentru respingere: 

Respins la vot. 

2.   

__ 
 

La articolul III, după punctual 2 se introduc patru 

puncte noi, pct 21 – 24 cu următorul cuprins: 

“21. La articolul 23, litera i) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
”i) veniturile din vânzarea/ cesionarea titlurilor de 

participare deținute la o persoană juridică română sau 

la o persoană juridică străină situată într-un stat cu 

care România are încheiată o convenție de evitare a 

 

Argumente pentru susţinere: 

În forma actuală a Legii 227/2015 privind 

codul fiscal tratamentul veniturilor din 

evaluarea/ reevaluarea titlurilor de 

participare este identic cu acela al 

veniturilor din vânzarea/cesionarea 

acestora, și anume acete venituri nu sunt 

impozabile sub condiția deținerii a 

 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text iniţial 

Amendament propus  

 şi autorul acestuia 
Motivarea amendamentelor 

Camera  

Decizională 

dublei impuneri, dacă la data vânzării/cesionării 

inclusiv contribuabilul deține pe o perioadă 

neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul 

social al persoanei juridice la care are titlurile de 

participare. Nu intră sub incidența acestor prevederi 

veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de 

participare deținute la o persoană juridică română de 

o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care 

România nu are încheiată convenție de evitare a 

dublei impuneri.” 

 

22. La articolul 23, după litera i) se introduce 

litera i1) cu următorul cuprins: 

”i1)  veniturile din evaluarea/ reevaluarea titlurilor de 

valoare/participare, deținute la o persoană juridică 

română sau o persoană juridică străină situată într-un 

stat cu care România are încheiată o convenție de 

evitare a dublei impuneri. Acestea devin impozabile 

la data cesionării, transmiterii cu titlu gratuit, 

retragerii capitalului social sau lichidării persoanei 

juridice la care se dețin titluri de participare, după 

caz, cu excepția veniturilor din evaluare/reevaluare 

aferente titlurilor de participare pentru care sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute la art. 23 lit. i); 

 

23. La articolul 25, litera ș) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
”ș) cheltuielile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de 

minimum 10% din capitalul social pe o 

perioadă mai mare de una an. Însă prin 

aplicarea prevederilor IFRS 9 aceste titluri 

sunt evaluate la finalul fiecărei perioade de 

raportare, respectiv lunar, ceea ce face ca 

impozitarea să se producă la momentul 

unei simple evaluări și nu la momentul 

realizării unui venit real. 

Pentru a înlătura aceste efect propun 

menținerea ca venituri impozabile în 

condițiile prevăzute de art. 23 litera i) din 

Legea 227/2015 privind codul fiscal, 

numai a acelor venituri rezultate din 

cesionarea/vânzarea titlurilor de 

participare, urmând ca veniturile din 

evaluarea/reevaluarea titlurilor de 

participare să fie neimpozabile, indiferent 

de nivelul și perioada de deținere a 

acestora. 

 

Argumente pentru respingere: 

Respins la vot. 
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Nr. 

crt. 
Text iniţial 

Amendament propus  

 şi autorul acestuia 
Motivarea amendamentelor 

Camera  

Decizională 

valoare/participare, precum și cheltuielile rezultate 

din deprecierea  titlurilor de participare,  înregistrate 

potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Acestea 

devin deductibile la data cesionării, transmiterii cu 

titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidării 

persoanei juridice la care se dețin titluri de 

participare, după caz, cu excepția diferențelor de 

evaluare/reevaluare aferente titlurilor de participare 

pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 

Art. 23 lit. i);” 

 

24. La articolul 25, după litera ș) se introduce 

litera t) cu următorul cuprins: 

”t) cheltuielile din vânzarea/cesionarea titlurilor de 

participare, dacă la data vânzării/cesionării sunt 

îndeplinite condițiile de la art. 23 lit. i).” 

 

Autor: deputat Costel Neculai Dunavă 
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