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 Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,09.06.2015     
Nr. 4c-2/499 

 
PLx.410/2015 

 
 
 
 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra  proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, trimis spre dezbatere în fond cu 
adresa nr. PLx.410/2015 din 18 mai 2015, înregistrat sub nr. 4c-2/499 din 18 mai 
2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

 
 
 
 
 
 

dan.maracinea
Original
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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,09.06.2015    
Nr. 4c-2/499 

 PLx.410/2015 
 

 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget finanțe și bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, PLx.410/2015 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 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 şedinţa din 12 mai 2015. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Printre măsurile fiscale preconizate se numără reducerea cotei TVA la 9% 
de la 1 iunie 2015 pentru livrarea următoarelor bunuri: alimente, băuturi, cu excepţia 
băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din 
specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în mod normal în prepararea 
alimentelor, produse utilizate în mod normal pentru a completa sau înlocui 
alimentele, precum şi pentru serviciile de restaurant şi de catering. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 9 mai 2015. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 32 deputaţi din totalul de 34 
de membrii ai comisiei. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat reprezentaţi din partea 
Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu amendamentele admise prezentate în 
Anexa nr.1 și amendamentele respinse prezentate în Anexa nr.2. 

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

categoria legilor ordinare. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
     

 
 
 
 

 
 
 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 

 
Consilier parlamentar 

Daniel Mărăcineanu 
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ANEXA 1 
Amendamente Admise 

Nr. 
crt 

TEXT O.U.G. 6/2015 FORMA SENATULUI AMENDAMENTE/AUTOR MOTIVATIE 

1.  LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2015 pentru modificarea 

şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul 

fiscal 
 

  

2.  Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.6 din 7 
aprilie 2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.250 din 14 aprilie  2015, cu 
următoarea completare: 
 
 

Articol I.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.6 din 7 
aprilie 2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.250 din 14 aprilie  2015, cu 
următoarele modificări și 
completări: 
 
 
 
 
 

 

3.  
TEXT COD FISCAL 

 
 

1. La articolul  I, inaintea punctului 
1 se introduc 4 noi puncte, cu 
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........................................ 
 
Art. 7: Definiţii ale termenilor 
comuni: 
 
(1) În înţelesul prezentului cod, 
cu excepţia titlului VI, termenii 
şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
 

 
2.1. Orice activitate 

poate fi reconsiderată ca 
activitate dependentă dacă 
îndeplineşte cel puţin unul dintre 
următoarele criterii: 

a) beneficiarul de venit 
se află într-o relaţie de 
subordonare faţă de plătitorul de 
venit, respectiv organele de 
conducere ale plătitorului de 
venit, şi respectă condiţiile de 
muncă impuse de acesta, cum ar 
fi: atribuţiile ce îi revin şi modul 
de îndeplinire a acestora, locul 
desfăşurării activităţii, 
programul de lucru; 

b) în prestarea activităţii, 
beneficiarul de venit foloseşte 
exclusiv baza materială a 
plătitorului de venit, respectiv 
spaţii cu înzestrare 
corespunzătoare, echipament 
special de lucru sau de protecţie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

următorul cuprins: 
 
- La articolul  7 alineatul (1), 
punctele 2.1 și 2.2 se abrogă. 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Abrogat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Necesitatea înlăturării distorsiunilor 
apărute ca urmare a necorelării 
prevederilor referitoare la încadrarea 
din punct de vedere fiscal a oricărei 
activității ca fiind dependentă cu 
modalitatea de desfășurare a 
activităților independente, în funcție de 
specificul acestora. 
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unelte de muncă sau altele 
asemenea şi contribuie cu 
prestaţia fizică sau cu 
capacitatea intelectuală, nu şi cu 
capitalul propriu; 

c) plătitorul de venit 
suportă în interesul desfăşurării 
activităţii cheltuielile de 
deplasare ale beneficiarului de 
venit, cum ar fi indemnizaţia de 
delegare-detaşare în ţară şi în 
străinătate, precum şi alte 
cheltuieli de această natură; 

d) plătitorul de venit 
suportă indemnizaţia de 
concediu de odihnă şi 
indemnizaţia pentru incapacitate 
temporară de muncă, în contul 
beneficiarului de venit. 

 
2.2. În cazul reconsiderării unei 
activităţi ca activitate 
dependentă, impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale obligatorii, 
stabilite potrivit legii, vor fi 
recalculate şi virate, fiind 
datorate solidar de către 
plătitorul şi beneficiarul de 
venit. În acest caz se aplică 
regulile de determinare a 
impozitului pentru veniturile din 
salarii realizate în afara funcţiei 
de bază. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abrogat 
 

Autor: Comisia 
 

4. ………………………… 
 

 -  La articolul 7 alineatul (1), 
punctul 4 se modifică și va avea 

Introducerea criteriilor care în 
condițiile îndeplinirii majorității 
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“4. activitate 

independentă - orice activitate 
desfăşurată cu regularitate de 
către o persoană fizică, alta decât 
o activitate dependentă; 
 

următorul cuprins: 
”4. activitate independentă - 

orice activitate desfășurată de către o 
persoană fizică în scopul obținerii de 
venituri, care îndeplinește cel puțin 4 
dintre următoarele criterii: 

4.1. persoana fizică dispune de 
libertatea de alegere a locului și a 
modului de desfăşurare a activității 
precum și a programului de lucru; 

4.2. persoana fizică dispune de 
libertatea de a desfășura activitatea 
pentru mai mulţi clienţi; 

4.3. riscurile inerente activității 
sunt asumate de către persoana fizică 
ce desfășoară activitatea; 

4.4. activitatea se realizează 
prin utilizarea patrimoniului 
persoanei fizice care o desfășoară; 

4.5. activitatea se realizează de 
persoana fizică prin utilizarea 
capacității intelectuale și/sau 
a prestației fizice a acesteia, în 
funcție de specificul activității; 

4.6. persoana fizică face parte 
dintr-un corp/ordin profesional cu rol 
de reprezentare, reglementare si 
supraveghere a profesiei desfășurate, 
potrivit actelor normative speciale 
care reglementează organizarea și 
exercitarea profesiei respective; 

4.7. persoana fizică dispune de 
libertatea de a desfășura activitatea 
direct, cu personal angajat sau prin 
colaborare cu terțe persoane în 
condiţiile legii”. 

acestora definesc, din punct de vedere 
fiscal,  existenţa unei activităţi 
indipendente 
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Autor: Comisia 

 
5.  

TEXT COD FISCAL 
 
Prevederi speciale pentru 
aplicarea Codului fiscal 
 
 
Art. 11 - (1) La stabilirea sumei 
unui impozit sau a unei taxe în 
înţelesul prezentului cod, 
autorităţile fiscale pot să nu ia în 
considerare o tranzacţie care nu 
are un scop economic sau pot 
reîncadra forma unei tranzacţii 
pentru a reflecta conţinutul 
economic al tranzacţiei. În cazul 
în care tranzacţiile sau o serie de 
tranzacţii sunt calificate ca fiind 
artificiale, ele nu vor fi 
considerate ca făcând parte din 
domeniul de aplicare al 
convenţiilor de evitare a dublei 
impuneri. Prin tranzacţii 
artificiale se înţelege tranzacţiile 
sau seriile de tranzacţii care nu 
au un conţinut economic şi care 
nu pot fi utilizate în mod normal 
în cadrul unor practici 
economice obişnuite, scopul 
esenţial al acestora fiind acela de 
a evita impozitarea ori de a 
obţine avantaje fiscale care altfel 

 - La articolul 11 alineatul (1)  se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
„Art.11.- (1) La stabilirea 
sumei unui impozit, a unei taxe sau  
unei contribuții sociale obligatorii, 
autorităţile fiscale pot să nu ia în 
considerare o tranzacție care nu are 
un scop economic, ajustând efectele 
fiscale ale acesteia sau pot reîncadra 
forma unei tranzacţii/activități pentru 
a reflecta conţinutul economic al 
tranzacţiei/activității. 
Organul fiscal este obligat să 
motiveze în fapt decizia de impunere 
emisă ca urmare a neluării în 
considerare a unei tranzacții sau, 
după caz, ca urmare a reîncadrării 
formei unei tranzacții, prin indicarea 
elementelor relevante în legătură cu 
scopul și conținutul tranzacției ce 
face obiectul neluării în 
considerare/reîncadrării, precum și a 
tuturor mijloacelor de probă avute în 
vedere pentru aceasta.” 
 

Autor: Comisia 
 

       Necesitatea revizuirii prevederii 
referitoare la reîncadrarea unei 
tranzacții pentru a reflecta conținutul 
economic al acesteia în sensul aplicării 
și în cazul contribuțiilor sociale 
obligatorii și a altor activități efectuate 
de contribuabili. 
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nu ar putea fi acordate. 
6.  

Text nou 
 
 

 - La articolul 11,  după alineatul 
(2)  se introduce un nou alineat, 
alineatul (3), cu următorul cuprins:
 

(3) Procedura de aplicare a 
prevederilor  alin.(1) se stabileşte prin 
ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. 
 

Autor: Comisia 
 
 

 
 

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

 nemodificat 
 

 

8. 1.La articolul 771, alineatul (6) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 nemodificat 
 

 

9. "(6) Impozitul prevăzut la alin. 
(1) şi la alin. (3) teza a doua se 
calculează şi se încasează de 
notarul public înainte de 
autentificarea actului sau, după 
caz, întocmirea încheierii de 
finalizare a succesiunii. 
Impozitul calculat şi încasat se 
plăteşte până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei 

 nemodificat 
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în care a fost încasat. În cazul în 
care transferul dreptului de 
proprietate sau al 
dezmembrămintelor acestuia, 
pentru situaţiile prevăzute la 
alin. (1) şi (3), se realizează prin 
hotărâre judecătorească sau prin 
altă procedură, impozitul 
prevăzut la alin. (1) şi (3) se 
calculează şi se încasează de 
către organul fiscal competent, 
pe baza deciziei de impunere în 
termen de 60 de zile de la data 
comunicării deciziei. Instanţele 
judecătoreşti care pronunţă 
hotărâri judecătoreşti rămase 
definitive şi irevocabile/hotărâri 
judecătoreşti definitive şi 
executorii comunică organului 
fiscal competent hotărârea şi 
documentaţia aferentă în termen 
de 30 de zile de la data rămânerii 
definitive şi 
irevocabile/definitive şi 
executorii a hotărârii. Pentru alte 
proceduri decât cea notarială sau 
judecătorească contribuabilul are 
obligaţia de a declara venitul 
obţinut în maximum 10 zile de 
la data transferului, la organul 
fiscal competent, în vederea 
calculării impozitului. În cazul 
transferului prin executare silită 
impozitul datorat de 
contribuabilul din patrimoniul 
căruia a fost transferată 
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proprietatea imobiliară se 
calculează şi se încasează de 
către organul fiscal competent, 
pe baza deciziei de impunere în 
termen de 60 de zile de la data 
comunicării deciziei." 

10. 2.La articolul 82, după alineatul 
(7) se introduce un nou alineat, 
alineatul (71), cu următorul 
cuprins: 

 nemodificat 
 

 

11. "(71) În situaţia rezilierii, în 
cursul anului fiscal, a 
contractelor încheiate între părţi, 
pentru care determinarea 
venitului brut se efectuează 
potrivit prevederilor art. 62 alin. 
(11) şi în care chiria reprezintă 
echivalentul în lei al unei sume 
în valută, plăţile anticipate 
stabilite potrivit prevederilor 
alin. (1) vor fi recalculate de 
organul fiscal competent la 
cererea contribuabilului, pe bază 
de documente justificative. 
Determinarea venitului anual se 
efectuează pe baza cursului de 
schimb al pieţei valutare, 
comunicat de Banca Naţională a 
României, din ziua precedentă 
celei în care se emite decizia de 
impunere, impozitul fiind final." 

 nemodificat 
 

 

12. 3.La articolul 83 alineatul (3), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 nemodificat 
 

 

13. "c) venituri din cedarea  nemodificat  
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folosinţei bunurilor prevăzute la 
art. 63 alin. (2) şi la art. 82 alin. 
(71) a căror impunere este finală, 
cu excepţia contribuabililor care 
au depus declaraţii privind 
venitul estimat/norma de venit în 
luna decembrie şi pentru care nu 
s-au stabilit plăţi anticipate, 
conform legii;" 

 

14. 4.La articolul 94, după alineatul 
(21) se introduc două noi 
alineate, alineatele (22) şi (23), 
cu următorul cuprins: 

 nemodificat 
 

 

15. "(22) În cazul rezilierii, în cursul 
anului fiscal, a contractelor 
încheiate între părţi, în care 
chiria reprezintă echivalentul în 
lei al unei sume în valută, 
organul fiscal competent la 
cererea contribuabilului, pe bază 
de documente justificative 
recalculează plăţile anticipate 
stabilite potrivit prevederilor art. 
82 alin. (1), începând cu 1 iunie 
2015. 

 nemodificat 
 

 

16. (23) Pentru înregistrarea la 
birourile de carte funciară a 
drepturilor dobândite în baza 
actelor autentificate de notarii 
publici ori a certificatelor de 
moştenitor sau, după caz, a 
hotărârilor judecătoreşti şi a altor 
documente în celelalte cazuri, 
anterior datei de 1 iunie 2015 şi 
neînregistrate până la data 

 nemodificat 
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respectivă, registratorii nu au 
obligaţia de a verifica achitarea 
impozitului pe veniturile din 
transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul 
personal." 

17. 5.După articolul 116 se introduc 
două noi articole, articolele 
1161 şi 1162, cu următorul 
cuprins: 

 nemodificat 
 

 

18. "Art. 1161: Tratamentul fiscal al 
veniturilor din dobânzi obţinute 
din România de persoane 
juridice rezidente într-un stat 
membru al Uniunii Europene sau 
al Spaţiului Economic European 

 nemodificat 
 

 

19. (1) Veniturile reprezentând 
dobânzi obţinute din România de 
o persoană juridică rezidentă 
într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau al Spaţiului 
Economic European, stat cu care 
România are încheiată o 
convenţie pentru evitarea dublei 
impuneri, cu excepţia dobânzilor 
care intră sub incidenţa 
prevederilor cap. IV din 
prezentul titlu, se impun cu cota 
şi în condiţiile prevăzute de 
convenţia aplicabilă, dacă 
persoana juridică prezintă un 
certificat de rezidenţă fiscală 
valabil. 

 nemodificat 
 

 

20. (2) Persoana juridică rezidentă 
într-un stat membru al Uniunii 

 nemodificat 
 

 



 14

Europene sau al Spaţiului 
Economic European, care obţine 
venituri reprezentând dobânzi în 
condiţiile prevăzute la alin. (1), 
poate opta pentru regularizarea 
impozitului plătit conform alin. 
(1) prin declararea şi plata 
impozitului pe profit pentru 
profitul impozabil aferent 
acestor venituri, conform 
regulilor stabilite în titlul II. 
Impozitul reţinut la sursă potrivit 
alin. (1) constituie plată 
anticipată în contul impozitului 
pe profit şi se scade din 
impozitul pe profit datorat. 

21. (3) Constituie plată anticipată în 
contul impozitului pe profit şi se 
scade din impozitul pe profit 
datorat şi impozitul reţinut la 
sursă conform prevederilor art. 
116 în condiţiile în care 
persoana juridică rezidentă într-
un stat membru al Uniunii 
Europene sau al Spaţiului 
Economic European, stat cu care 
România are încheiată o 
convenţie pentru evitarea dublei 
impuneri, prezintă certificatul de 
rezidenţă fiscală ulterior 
realizării venitului. 

 nemodificat 
 

 

22. (4) Veniturile reprezentând 
dobânzi obţinute din România de 
o persoană juridică rezidentă 
într-un stat al Uniunii Europene 

 nemodificat 
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sau al Spaţiului Economic 
European cu care România nu 
are încheiată o convenţie de 
evitare a dublei impuneri se 
impun conform prevederilor art. 
116. Dacă persoana juridică 
prevăzută în prezentul alineat 
este rezidentă a unui stat din 
Uniunea Europeană sau din 
Spaţiul Economic European cu 
care este încheiat un instrument 
juridic în baza căruia să se 
realizeze schimbul de informaţii, 
această persoană poate opta 
pentru regularizarea impozitului 
plătit conform prevederilor art. 
116 prin declararea şi plata 
impozitului pe profit pentru 
profitul impozabil aferent 
acestor venituri, conform 
regulilor stabilite în titlul II. 
Impozitul reţinut la sursă 
conform prevederilor art. 116 
constituie plată anticipată în 
contul impozitului pe profit şi se 
scade din impozitul pe profit 
datorat. 

23. Art. 1162: Tratamentul fiscal al 
categoriilor de venituri din 
activităţi independente 
impozabile în România obţinute 
de persoane fizice rezidente într-
un stat membru al Uniunii 
Europene sau al Spaţiului 
Economic European 

 nemodificat 
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24. (1) Veniturile din activităţi 
independente care sunt obţinute 
din România de o persoană 
fizică rezidentă într- un stat 
membru al Uniunii Europene sau 
al Spaţiului Economic European, 
stat cu care România are 
încheiată o convenţie de evitare 
a dublei impuneri şi care 
prezintă un certificat de 
rezidenţă fiscală, se vor impune 
cu cota şi/sau în condiţiile 
prevăzute de convenţia 
aplicabilă. 

 nemodificat 
 

 

25. (2) Persoana fizică rezidentă 
într-un stat membru al Uniunii 
Europene sau al Spaţiului 
Economic European, stat cu care 
România are încheiată o 
convenţie de evitare a dublei 
impuneri care obţine venituri din 
activităţi independente în 
condiţiile prevăzute la alin. (1), 
poate opta pentru regularizarea 
impozitului plătit conform alin. 
(1) prin declararea şi plata 
impozitului pe venit pentru 
venitul impozabil aferent acestor 
venituri, conform regulilor 
stabilite în titlul III. Impozitul 
reţinut la sursă potrivit alin. (1) 
constituie plată anticipată în 
contul impozitului pe venit şi se 
scade din impozitul pe venit 
datorat. 

 nemodificat 
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26. (3) Pentru a beneficia de 
prevederile aplicabile 
rezidenţilor români constituie 
plată anticipată în contul 
impozitului pe venit şi se scade 
din impozitul pe venit datorat şi 
impozitul reţinut la sursă 
conform prevederilor art. 116 în 
condiţiile în care persoana fizică 
rezidentă într-un stat membru al 
Uniunii Europene sau al 
Spaţiului Economic European, 
stat cu care România are 
încheiată o convenţie pentru 
evitarea dublei impuneri, 
prezintă certificatul de rezidenţă 
fiscală ulterior realizării 
venitului. 

 nemodificat 
 

 

27. (4) Veniturile din activităţi 
independente obţinute din 
România de o persoană fizică 
rezidentă într-un stat al Uniunii 
Europene sau a Spaţiului 
Economic European, stat cu care 
România nu are încheiată o 
convenţie de evitare a dublei 
impuneri, se impun conform 
prevederilor art. 116. Dacă 
persoana fizică prevăzută în 
prezentul alineat este rezidentă a 
unui stat al Uniunii Europene 
sau a Spaţiului Economic 
European cu care este încheiat 
un instrument juridic în baza 
căruia să se realizeze schimbul 

 nemodificat 
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de informaţii, această persoană 
poate opta pentru regularizarea 
impozitului plătit conform art. 
116 prin declararea şi plata 
impozitului pe venit pentru 
venitul impozabil aferent acestor 
venituri, conform regulilor 
stabilite în titlul III. Impozitul 
reţinut la sursă potrivit art. 116 
constituie plată anticipată în 
contul impozitului pe venit." 

28. TEXT COD FISCAL 
 
 
Articolul 127, alineatele 

(4) - (6) : 
 
 
 

 "(4) Instituţiile publice nu sunt 
persoane impozabile pentru 
activităţile care sunt desfăşurate 
în calitate de autorităţi publice, 
chiar dacă pentru desfăşurarea 
acestor activităţi se percep 
cotizaţii, onorarii, redevenţe, 
taxe sau alte plăţi, cu excepţia 
acelor activităţi care ar produce 
distorsiuni concurenţiale dacă 
instituţiile publice ar fi tratate ca 
persoane neimpozabile, precum 
şi a celor prevăzute la alin. (5) şi 
(6). 
    
 

 2.  La articolul  I, după punctul 5 se 
introduce un nou punct, pct. (51) cu 
următorul cuprins: 
 

„(51)  La articolul 127, 
alineatele (4)-(6) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 

 
"(4) Instituţiile publice şi 
organismele internaționale de 
drept public nu sunt persoane 
impozabile pentru activităţile care 
sunt desfăşurate în calitate de 
autorităţi publice, chiar dacă pentru 
desfăşurarea acestor activităţi se 
percep cotizaţii, onorarii, redevenţe, 
taxe sau alte plăţi, cu excepţia acelor 
activităţi care ar produce distorsiuni 
concurenţiale dacă instituţiile publice 
și organismele internaționale de 
drept public ar fi tratate ca persoane 
neimpozabile, precum şi a celor 
prevăzute la alin. (5) şi (6). În sensul 
prezentului articol, prin organisme 
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(5) Instituţiile publice sunt 
persoane impozabile pentru 
activităţile desfăşurate în calitate 
de autorităţi publice, dar care 
sunt scutite de taxă, conform art. 
141. 
   
 
 
 
 
 
 
 (6) Instituţiile publice sunt, de 
asemenea, persoane impozabile 
pentru următoarele activităţi: 
     
 
 
       

internaționale de drept public se 
înțelege organizațiile internaționale 
interguvernamentale, constituite de 
către state care sunt părți la acestea, 
în baza unor tratate sau a altor 
instrumente juridice specifice 
dreptului internațional public și care 
funcționează conform actelor lor 
constitutive, statutelor lor sau altor 
documente care emană de la acestea, 
fiind guvernate de normele dreptului 
internațional public și nu de dreptul 
intern al vreunui stat. 

 
 
(5) Instituţiile publice şi 

organismele internaționale de 
drept public prevăzute la alin. (4) 
sunt persoane impozabile pentru 
activităţile desfăşurate în calitate de 
autorităţi publice, dar care sunt 
scutite de taxă, conform art. 141. 

 

 

 

 

(6) Instituţiile publice şi 
organismele internaționale de 
drept public prevăzute la alin.(4) 
sunt, de asemenea, persoane 
impozabile pentru următoarele 
activităţi: 
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      a) telecomunicaţii; 
     b) furnizarea de apă, gaze, 
energie electrică, energie 
termică, agent frigorific şi altele 
de aceeaşi natură; 
    c) transport de bunuri şi de 
personae 
 
    d) servicii prestate în porturi 
şi aeroporturi; 
 
    e) livrarea de bunuri noi, 
produse pentru vânzare; 
 
    f) activitatea târgurilor şi 
expoziţiilor comerciale; 
 
    g) depozitarea; 
 
    h) activităţile organismelor de 
publicitate comercială; 
 
    i) activităţile agenţiilor de 
călătorie; 
 
    j) activităţile magazinelor 
pentru personal, cantine, 
restaurante şi alte localuri 
asemănătoare; 
 
    k) operaţiunile posturilor 
publice de radio şi televiziune." 
 

 

 
            a) telecomunicaţii; 
 b) furnizarea de apă, gaze, 
energie electrică, energie termică, 
agent frigorific şi altele de aceeaşi 
natură; 
 
 c) transport de bunuri şi de 
persoane; 
 
 d) servicii prestate în porturi 
şi aeroporturi; 
 
 e) livrarea de bunuri noi, 
produse pentru vânzare; 
 f) activitatea târgurilor şi 
expoziţiilor comerciale; 
 
 g) depozitarea; 
 
 h) activităţile organismelor de 
publicitate comercială; 
 

i) activităţile agenţiilor de 
călătorie; 

 
 j) activităţile magazinelor 
pentru personal, cantine, restaurante 
şi alte localuri asemănătoare; 
 
 
 k) operaţiunile posturilor 
publice de radio şi televiziune; 
  
l) operațiunile agențiilor 
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 agricole de intervenție efectuate 
asupra produselor agricole și în 
temeiul regulamentelor privind 
organizarea comună a pieței 
respectivelor produse." 

 

 
Autor: Comisia 

 
29. 6.La articolul 140 alineatul (2), 

litera g) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 nemodificat 
 

 

30. "g) livrarea următoarelor bunuri: 
alimente, inclusiv băuturi, cu 
excepţia băuturilor alcoolice, 
destinate consumului uman şi 
animal, animale şi păsări vii din 
specii domestice, seminţe, plante 
şi ingrediente utilizate în 
prepararea alimentelor, produse 
utilizate pentru a completa sau 
înlocui alimentele. Prin normele 
metodologice se stabilesc 
codurile NC din anexa I la 
Regulamentul (CEE) 
nr. 2.658/87 al Consiliului din 
23 iulie 1987 privind 
Nomenclatura tarifară şi 
statistică şi Tariful Vamal 
Comun, astfel cum a fost 
modificată prin Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) 
nr. 1.101/2014 al Comisiei din 
16 octombrie 2014, 
corespunzătoare acestor bunuri;" 

 nemodificat 
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31.  
 
 
7.La articolul 140 alineatul (2), 
după litera g) se introduce o 
nouă literă, litera h), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
"h) serviciile de restaurant şi de 
catering, cu excepţia băuturilor 
alcoolice." 

 3. La articolul I punctul 7 la 
articolul 140 alineatul (2) litera h) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
h) serviciile de restaurant și de 
catering, cu excepția băuturilor 
alcoolice, altele decât berea care se 
încadrează  la codul NC 22 03 00 
10. 
Autor Deputat Merka Adrian 
 

 
 

1. Generarea unor venituri bugetare 
superioare și a unor noi locuri de 
muncă  

S-ar putea colecta mai multe venituri prin 
creșterea vânzărilor de bere la draft, 
întrucât adaosul comercial este mai mare 
în HORECA, iar noi locuri de muncă vor 
putea fi create, mai ales pentru categorii 
defavorizate precum persoane mai puțin 
calificate, studenți, tineri fără experiență.  
Astfel, dacă prin această măsură s-ar crea 
un plus de consum de 100 000 hl de bere 
în zona HORECA, această evoluție s-ar 
traduce prin efecte pozitive asupra 
încasărilor bugetare și a ocupării forței de 
muncă, net superioare față de aceeași 
evoluție în zona de retail. 
 Retail Horeca 
Cantitate bere 
vândută 

100 000 
hl  

100 000 
hl  

Preț de vânzare 
cu TVA  

36 000 
000 lei 
(TVA 
24%) 

90 000 
000  lei 
(TVA 
9%) 

Venituri din 
TVA%  

6 968 000 
lei 

7 431 
192 lei 

Locuri de 
muncă noi 
create 

63 727 

Astfel, observăm în tabelul de mai sus, că 
datorită prețului de 2,5 mai mare al berii 
vândute în HORECA față de retail, avem 
un venit încasat din TVA superior celui 
din retail, în ciuda valorii reduse de TVA 
(9%): 7 431 192 lei vs 6 968 000 lei.  
În ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă, dacă o cantitate de 100 000 hl de 
bere este consumată în industria 
ospitalității, se vor crea 727 de locuri de 
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muncă, în timp ce în cazul zonei de retail, 
aceeași cantitate de bere consumată va 
genera doar 63 de locuri de muncă, 
extrapolând datele existente.  
 
2. Stimularea dezvoltării sectorului 

HORECA din România și creșterea 
competitivității sale în raport cu alte 
state 

Această măsură este în concordanță cu 
legislația europeană și va ajuta la 
stimularea sectorului HORECA din 
România și la diminuarea decalajelor cu 
alte state care au adoptat măsuri similare 
de reducere a TVA pentru berea servită în 
restaurante. Italia și Spania reprezintă două 
exemple în acest sens, iar sprijinul fiscal 
de care se bucură este vizibil în numărul 
foarte mare de unități din industria 
ospitalității existente în aceste două state. 
 
 
 

Romania   Italia Spania 

Baruri 10 000 120 000 180 000 

Restau
rante 

8200  123 000 70 000 

Hotelu
ri 

2000 24 700 10 000 

Pentru a exemplifica decalajul existent față 
de state europene cu cote reduse de TVA 
pentru bere în HORECA, precum și nevoia 
de stimulare a sectorului ospitalității din 
România, vă prezentăm următoarele date 
comparative privind contribuția 
economică, ocuparea forței de muncă și 
veniturile guvernamentale generate de 
domeniul HORECA în România, Italia și 
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Spania .                                                           
                                                                       
Valori în EUR 

                                                                       

Romani
a    

Italia Spania 

Contri
buția 
econo
mică 

6,1 mld  
(4,9% 
din 
total) 

144,7 
mld 
(9.5% 
din total) 
 

132.6 
mld 
(12.6% 
din total) 

Contri
buția 
la PIB 

2,5 mld 
(2,1% 
din 
total) 

66,3 mld 
(4.4% 
din total) 

66.5 mld 
(6.3% 
din total) 

Locuri 
de 
muncă 

0, 429 
m (5% 
din 
total) 

1,9 m 
(8.4% of 
the total) 

2.3 m 
(12.4% 
din total) 

Venit
uri 
guver
namen
tale 

0, 547 
mld 

22.2 mld 11 l
d 

3. Absența riscurilor de implementare  

 Berea încadrată tarifar la 
codul NC 22 03 00 10 este 
singura băutură alcoolică 
destinată consumului 
exclusiv în restaurante, 
necesitând instalații 
specifice de servire 
deținute de persoane 
juridice;  
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 Din acest punct de vedere, 
nu există riscul ca vânzarea 
în HORECA să capete o 
dimensiune de retail, 
datorită caracterului de 
servire a berii la draft 
specific doar industriei 
ospitalității;  
 

Producătorii de bere completează 
lunar anexa nr. 48.3 din Codul 
Fiscal cu cantitatea de bere 
vândută aferentă fiecărui cod 
tarifar, iar acest lucru face foarte 
ușor de monitorizat 
implementarea acestei măsuri; 

32.  
 
 
 
 
 
 
 
Art. 20610: Bere 

....................................................
2) Pentru berea produsă de mici 
fabrici de bere independente, a 
căror producţie nu depăşeşte 
200.000 hl/an, se aplică un nivel 
redus al accizei specifice 
prevăzută în anexa nr.1. Acelaşi 

 4. La articolul I, după punctul 7 se 
introduc trei noi puncte, punctele 
8-10, cu următorul cuprins: 
 
 8. Articolul 20610, alineatul(2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
„(2) Pentru berea produsă de mici 
fabrici de bere independente, a căror 
producţie în anul calendaristic 
precedent nu a depășit 200.000 hl/an, 
iar pentru anul în curs antrepozitarul 
autorizat  declară pe propria 

 modificarea celor două alineate este  
benefica deoarece: 
 

- Încurajarea micilor 
producători de bere de a depăși 
nivelul producției de 200.000 hl și, 
implicit, de a plăti acciza standard cu 
impact pozitiv asupra colectărilor din 
accize; 

 
- Pentru a asigura un 

tratament fiscal corect față de micii 
producători de bere din alte state ale 
Uniunii Europene, ce pot realiza 
transfer intracomunitar pe piața din 
România (de exemplu: Belgia ) 
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regim se aplică şi pentru berea 
livrată pe teritoriul României de 
către mici fabrici de bere situate 
în alte state membre, potrivit 
prevederilor din norme. 
 

răspundere că va produce o cantitate 
mai mică de 200.000 hl/an se aplică 
nivelul redus al accizelor specifice 
prevăzut în anexa nr.1. Pentru micile 
fabrici de bere independente nou 
înființate pentru care antrepozitarul 
propus declară pe propria răspundere 
că va produce o cantitate mai mică de 
200.000 hl/an se aplică nivelul redus 
al accizelor specifice prevăzut în 
anexa nr.1. Acelaşi regim se aplică şi 
pentru berea livrată pe teritoriul 
României de către mici fabrici de 
bere situate în alte state membre, 
potrivit prevederilor din norme.. 

Autor: Comisia 
 

Completarea condițiilor de 
încadrare ca mic producător, prin 
luarea în considerare a nivelului 
producției din anul precedent,  va 
determina un comportament fiscal 
corect al producătorilor de bere 
vizați de această măsură. 

33.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 9. La articolul 20610, după 
alineatul(2) se introduc trei noi 
alineate, alineatele (21) – (23), cu  
următorul cuprins: 
 
„(21) În anul calendaristic următor 
celui în care antrepozitarul 
autorizat a realizat o producție mai 
mare de 200.000 hl, acesta nu 
beneficiază de nivelul redus al 
accizelor. 
 
(22) Atunci când antrepozitarul 
autorizat nu respectă cele declarate 
prin declarația pe propria 
răspundere prevăzută la alin. (2), 
acesta este obligat la plata unei 
sume reprezentând diferența dintre 
nivelul standard și nivelul redus al 

 



 27

 

 

 

 

 

accizelor prevăzut pentru bere, 
aferentă cantității care depășește 
200.000 hl. 
 
(23) Sumele astfel calculate se 
stabilesc la data de 31 decembrie a 
anului în care s-a înregistrat 
depăsirea cantității declarate și se 
plătesc de către antrepozitarul 
autorizat până la data de 15 
ianuarie a anului următor.” 
 

Autor: Comisia 
34.  

 

3) Prin mici producători de bere 
independenţi se înţelege toţi 
operatorii economici mici 
producători care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: 
sunt operatori economici 
producători de bere care, din 
punct de vedere juridic şi 
economic, sunt independenţi faţă 
de orice alt operator economic 
producător de bere; utilizează 
instalaţii fizice distincte de cele 
ale altor fabrici de bere; folosesc 
spaţii de producţie diferite de 
cele ale oricărui alt operator 
economic producător de bere şi 
nu funcţionează sub licenţa de 
produs a altui operator economic 
producător de bere. 

 10. Articolul 20610, alineatul(3), și 
alin (4) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
(3) Prin mică fabrică de bere 
independentă se înţelege o fabrică de 
bere independentă din punct de 
vedere legal şi economic de orice altă 
fabrică de bere şi care foloseşte 
clădiri separate din punct de vedere 
fizic de orice altă fabrică de bere şi 
care nu lucrează sub licenţă. Atunci 
când două sau mai multe mici fabrici 
de bere cooperează, iar producţia lor 
anuală totală nu depăşeşte 200.000 hl, 
aceste fabrici de bere sunt considerate 
o mică fabrică de bere independentă 
separată. 
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(3^1) Antrepozitarul autorizat 
care produce şi alte băuturi 
alcoolice decât bere nu poate 
beneficia de acciza specifică 
redusă prevăzută la alin. (2). 

(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. 

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

 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(4) Fiecare mică fabrică 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 cantitatea de bere pe care a 
produs-o în anul anterior și/sau 
cantitatea de bere pe care urmează să 
o producă în anul în curs, potrivit 
prevederilor din normele 
metodologice. 

Autor: Comisia 
35. TEXT COD FISCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
r. 
c
rt

Denumi
rea 

produsu
lui sau a 

U.M
. 

Acciza 
(lei/U.M.

 La articolul I, după punctul 7 se 
introduce un nou punct, pct.8, cu 
următorul cuprins: 
   „8. La anexa nr.1 la Titlul VII 
- Accize şi alte taxe speciale - din 
Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, punctul 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
N
r. 
c
rt

Denumi
rea 

produsu
lui sau a 

U.M
. 

Acciza 
(lei/U.M.) 

5. Se elimina 
Autor: Comisia 
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. grupei 
de 

produse 
0 1 2 3 

Alcool şi băuturi alcoolice 

5 

Alcool 
etilic, 
din care: 

hl de 
alco
ol 

pur*2

) 

4.738,01 

5.1. 
Alcool 
etilic 
produs 
din 
micile 
distilerii 

2.250,56 

 

. grupei 
de 

produse 
0 1 2 3 

Alcool şi băuturi alcoolice 

5 

Alcool 
etilic, 
din care: 

hl de 
alco
ol 

pur*2

) 

3.306,98 

5.1. 
Alcool 
etilic 
produs 
din 
micile 
distilerii 

1.653,49” 

 

36. Art. II Prin derogare de la 
prevederile art. 4 alin. (2) din 
Legea 
nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
dispoziţiile art. I intră în vigoare 
la data de 1 iunie 2015. 

 nemodificat 
 

 

37. Art. III  
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, se va republica, după 

 nemodificat 
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aprobarea acesteia prin lege, în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

38.   Art. II. – Prevederile articolului I, 
punctele 3 si 4 intra in vigoare in 
termen de 30 de zile de la data 
publicarii prezentei legi  in Monitorul 
Oficial al României, Partea I 
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ANEXA 2 
 

Amendamente Respinse 
 

Nr. 
crt. 

 Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră decizională 

1. TEXT COD FISCAL 
 
 
 
 
 

N
r. 
c
rt
. 

Denumire
a 

produsului 
sau a 

grupei de 
produse 

U.M
. 

Acci
za 

(lei/
U.M

.)     

1 
Bere 
din care: 

hl/1 
grad 
Plato 

3,9  
 

 

1.1. Bere 
produsă de 
producători
i 
independen
ți cu o 
capacitate 
de 
producție 
anuală ce 
nu 
depășește 
200 mii hl 
 

2,24  

 

11. “La titlul VII "Accize și alte taxe 
speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 1 
- Bere, coloana 3, se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

 

N
r. 
c
rt
. 

Denumire
a 

produsului 
sau a 

grupei de 
produse 

U.M
. 

Acciza 
(lei/U.M.)   

1 
Bere 
din care: 

hl/1 
grad 
Plato

3,3 
 

 

1.1. Bere 
produsă de 
producători
i 
independen
ți cu o 
capacitate 
de 
producție 
anuală ce 
nu 
depășește 
200 mii hl 

1,82 

1. Industria berii din 
România constituie un 
contribuabil important la 
bugetul de stat, cu 697 milioane 
venituri guvernamentale 
generate în anul 2013. Sectorul 
berii are un comportament fiscal 
ireproșabil, confirmat de 
absența evaziunii fiscale la nivel 
de producție. Mai mult, 
industria berii plătește mai mult 
de 60% din totalul accizelor 
datorate de categoria băuturilor 
alcoolice în România, în timp ce 
media europeană este de doar 
30%.  

În februarie 2013, acciza la bere 
a crescut de la 0,748 
EUR/Hl/Plato la 0,8228 
EUR/Hl/Plato.De asemenea, 
cursul valutar pentru acciză a 
suferit majorări, prin ajustarea 

 
Camera Deputaților 
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Autor: Deputat Adrian Merka 

cu indicele prețului de consum, 
care a afectat predictibilitatea 
fiscală în sectorul berii. Practic, 
valoarea globală reală de 
creștere a accizei a fost de 
aproximativ 16%. 

Creșterea presiunii fiscale și 
evoluțiile negative din industrie 
au produs o scădere cu 9,1% a 
locurilor de muncă susținute de 
sectorul berii, ajungându-se la 
un număr total de 69 700  de 
locuri de muncă în anul 2013, 
cu 7000 mai puține ca în 2012.  

Locurile de muncă create direct 
de sectorul berii s-au redus cu 
3,4% de la 5900 la 5700. Cea 
mai severă scădere a fost 
înregistrată de sectorul 
HORECA, unde locurile de 
muncă susținute de sectorul 
berii au scăzut cu 23% de la 30 
700, în 2012, la 23 700, în 2013.

Mai mult decât atât, valoarea 
adăugată totală adusă de 
sectorul berii a înregistrat, de 
asemenea, un declin de 9,8%, 
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de la 570 de milioane de euro, 
în 2012, la 517 milioane de 
euro, în 2013.  

2. Prin vot, Comisia a 
hotarat respingerea 

 

 TEXT COD FISCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
r. 
c
rt
. 

Denumi
rea 

produsu
lui sau a 
grupei 

de 
produse 

U.M
. 

Acciza 
(lei/U.M.

0 1 2 3 
Alcool şi băuturi alcoolice 

5 

Alcool 
etilic, 
din care: 

hl de 
alco
ol 

pur*2

) 

4.738,01

5.1. 
Alcool 

2.250,56

 La articolul I, după punctul 7 se 
introduce un nou punct, pct.8, cu 
următorul cuprins: 
   „8. La anexa nr.1 la Titlul VII 
- Accize şi alte taxe speciale - din 
Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, punctul 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
N
r. 
c
rt
. 

Denumi
rea 

produsu
lui sau a 
grupei 

de 
produse 

U.M
. 

Acciza 
(lei/U.M.) 

0 1 2 3 
Alcool şi băuturi alcoolice 

5 

Alcool 
etilic, 
din care: 

hl de 
alco
ol 

pur*2

) 

3.306,98 

5.1. 
Alcool 

1.653,49” 

1. Având în vedere că devansarea 
aplicării noii valori a accizei pentru 
băuturile spirtoase nu se putea face prin 
proiectul de Cod Fiscal aflat în 
dezbaterea Parlamentului (care va intra 
în vigoare abia de la 1 ianuarie 2016), 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal se 
impune ca soluţie legislativă pentru 
validarea propunerii de aplicare a 
accizei reduse de la 1octombrie 2015 

2. Prin vot, Comisia a hotarat 
respingerea 
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etilic 
produs 
din 
micile 
distilerii 

 

etilic 
produs 
din 
micile 
distilerii 
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