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         Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2016 pentru 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale,  transmis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.418 
din 10 octombrie 2016, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
      

 
 
 

                       PLx 418/2016 
 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra  

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre 
reexaminare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 
 
 Conform prevederilor art.75 din Constituția României și ale art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este cameră decizională. 
 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
ședința din data de 4 octombrie 2016. 
 
 Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ și 
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.  
  
  Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect reglementarea unor 
măsuri precum: 
  - acordarea unei facilităţi fiscale, respectiv scutirea de la plata impozitului 
pe venit,  pentru persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
cercetării şi inovării; 
 - neimpozitarea venitului obţinut din darea în plată a imobilului ipotecat în 
favoarea creditorului; 
 - aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea unor produse 
necesare producţiei agricole (îngrăşăminte, pesticide, seminţe şi alte asemenea); 
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Finanţe şi Bănci 
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 - posibilitatea organului fiscal central de a aproba un alt plafon de încasări 
decât cel stabilit de lege, la cererea operatorilor economici organizatori de nunţi şi 
botezuri, în cazul în care aceştia prezintă informaţii din care rezultă că încasările 
de la persoane fizice depăşesc plafonul prevăzut de lege; 
 - extinderea excepţiei de neaplicare a plafoanelor pentru retragerile de 
numerar din conturi bancare, în cazurile operaţiunilor de plăţi efectuate de 
profesionişti către persoane fizice, operaţiuni care au caracter ocazional şi 
sezonier. 
  
  În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege 
menţionat mai sus, în şedinţa din 09 mai 2017. 

 
  La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 23 deputați 

din totalul de 25 membri. 
 
   La dezbaterea acestui proiect de Lege au fost prezenţi, în calitate de 

invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice.  
 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii 

prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună Plenului 
Camerei Deputaţilor, un raport suplimentar de adoptare a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.32/2016 pentru 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar fiscale, cu amendamentele admise prezentate în Anexa. 

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

categoria legilor ordinare.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
    
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
Consultant parlamentar, 
Cristina Dicu 

 



Anexă  
Amendamente admise 

 
In cursul dezbaterii, deputaţii au admis următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

1.    Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2016 pentru 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale. 

Nemodificat  

2.   Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2016 pentru 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.488 din 30 iunie 
2016, cu următoarea modificare: 

 Articol I.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.32 
din 28 iunie 2016 pentru 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.488 din 30 iunie 
2016, cu următoarele 
modificări şi completări: 

 

3.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  
Nr. 32/2016 din 28 iunie 2016 
pentru completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale 

Nemodificat Nemodificat  

4.        Art. I - Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, publicată 

Nemodificat Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 688 din 
10 septembrie 2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se completează după 
cum urmează: 

 
 
 
 
 
 
 

5.     1. La articolul 60, după 
punctul 2 se introduce un nou 
punct, punctul 3, cu următorul 
cuprins: 
 "3. persoanele fizice, pentru 
veniturile realizate din salarii şi 
asimilate salariilor prevăzute la 
art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare 
a desfăşurării activităţii de 
cercetare-dezvoltare aplicativă 
şi/sau de dezvoltare 
tehnologică, în condiţiile 
stabilite prin ordin comun al 
ministrului educaţiei naţionale şi 
cercetării ştiinţifice, al 
ministrului economiei, 
comerţului şi relaţiilor cu mediul 
de afaceri, al ministrului 
finanţelor publice, al ministrului 
muncii, familiei, protecţiei 
sociale şi persoanelor vârstnice şi 
al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale." 

La articolul I, punctul 1 se 
abrogă. 

1. La articolul I punctul 1, pct. 
3 al articolului 60 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
"3. persoanele fizice, pentru 
veniturile realizate din salarii şi 
asimilate salariilor prevăzute la 
art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a 
desfăşurării activităţii de 
cercetare-dezvoltare și inovare, 
definită conform Ordonanței 
Guvernului nr.57/2002 privind 
cercetarea științifică și 
dezvoltarea tehnologică, aprobată 
cu modificări și completări prin 
Legea nr. 324/2003, cu 
modificările și completările 
ulterioare, potrivit procedurii 
stabilite prin ordin comun al 
ministrului finanțelor publice și 
al ministrului cercetării  și 
inovării, în următoarele condiții: 
a) scutirea se acordă pentru toate 
persoanele care sunt incluse în 
echipa unui proiect de cercetare-
dezvoltare şi inovare, astfel cum 

Măsura vizează aplicarea scutirii 
privind impozitul pe venit 
lucrătorilor din unităţile 
cercetare-dezvoltare și inovare, 
pentru toate tipurile de activităţi 
de cercetare - dezvoltare inovare. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

este definit în Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2002 aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.324/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, cu indicatori de 
rezultat definiți; 
b) scutirea se acordă în limita 
cheltuielilor cu personalul alocat 
proiectului de cercetare-
dezvoltare şi inovare, evidențiate 
distinct în bugetul proiectului; 
c) statul de plată aferent 
veniturilor din salarii şi asimilate 
salariilor, obţinute de fiecare 
angajat din activităţile 
desfăşurate în proiectul de 
cercetare-dezvoltare şi inovare, 
se întocmește separat pentru 
fiecare proiect.” 
 
 

6.         2. La articolul 111 alineatul 
(2), după litera d) se introduce 
o nouă literă, litera e), cu 
următorul cuprins: 
 "e) în cazul transferului dreptului 
de proprietate imobiliară din 
patrimoniul personal, în 
condiţiile prevederilor Legii nr. 
77/2016 privind darea în plată a 
unor bunuri imobile în vederea 
stingerii obligaţiilor asumate prin 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

credite, pentru o singură 
operaţiune de dare în plată." 

7.       3. La articolul 111, după 
alineatul (2) se introduc nouă 
noi alineate, alineatele (21) - 
(29), cu următorul cuprins: 
   "(21) Dispoziţiile alin. (2) lit. e) 
se aplică atât debitorului, cât şi 
codebitorilor, coplătitorilor, 
garanţilor personali sau ipotecari 
ai debitorului, în cazul în care 
prin operaţiunea de dare în plată 
se transferă dreptul de proprietate 
imobiliară din patrimoniul 
personal al acestora. 

Nemodificat Nemodificat  

8.      (22) Persoanele fizice 
prevăzute la alin. (21) beneficiază 
de prevederile alin. (2) lit. e) o 
singură dată, pentru prima 
operaţiune de dare în plată, astfel 
cum rezultă din registrul prevăzut 
la alin. (23), indiferent de 
calitatea pe care acestea o au într-
o altă operaţiune de dare în plată 
efectuată în condiţiile 
prevederilor Legii nr. 77/2016. 

Nemodificat Nemodificat  

9.      (23) Pentru identificarea primei 
operaţiuni de dare în plată, în 
vederea aplicării prevederilor 
alin. (2) lit. e), se înfiinţează la 
nivelul Uniunii Naţionale a 
Notarilor Publici din România 
Registrul naţional notarial de 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

evidenţă a actelor de dare în plată 
prevăzute de Legea nr. 77/2016 
privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea 
stingerii obligaţiilor asumate prin 
credite, denumit în continuare 
RNNEADP, în care se înscriu 
actele autentificate de notarul 
public şi hotărârile judecătoreşti 
de dare în plată emise în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 77/2016. RNNEADP este 
administrat de Centrul Naţional 
de Administrare a Registrelor 
Naţionale Notariale (CNARNN - 
Infonot). 

10.      (24) În cazul în care darea în 
plată pentru care se solicită 
aplicarea prevederilor alin. (2) lit. 
e) se face prin notarul public, 
persoanele fizice prevăzute la 
alin. (21) solicită acestuia un 
certificat eliberat de CNARNN 
care să ateste faptul că nu s-a mai 
înregistrat niciun alt act de dare 
în plată potrivit Legii nr. 
77/2016, până la data 
autentificării actului de dare în 
plată de către acesta. 

Nemodificat Nemodificat  

11.      (25) Aplicarea prevederilor 
alin. (2) lit. e) de către notarul 
public se efectuează în baza 
certificatului eliberat potrivit 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

alin. (24). 
12.      (26) Notarii publici care 

autentifică acte de dare în plată 
potrivit Legii nr. 77/2016 au 
obligaţia să le transmită la 
RNNEADP în aceeaşi zi, în 
vederea înregistrării lor, cu 
evidenţierea distinctă a 
persoanelor fizice care au 
calitatea de parte în actul de dare 
în plată. 

Nemodificat Nemodificat  

13.      (27) În cazul în care darea în 
plată pentru care persoanele 
fizice, prevăzute la alin. (2^1), 
solicită aplicarea prevederilor 
alin. (2) lit. e) se face pe cale 
judecătorească, acestea au 
obligaţia transmiterii unui 
exemplar al hotărârii 
judecătoreşti definitive la 
CNARNN, în termen de 30 de 
zile de la data comunicării 
hotărârii, în vederea înregistrării 
acesteia în RNNEADP. 

Nemodificat Nemodificat  

14.      (28) În situaţia prevăzută la 
alin. (27), pentru a beneficia de 
prevederile alin. (2) lit. e), 
persoanele fizice prevăzute la 
alin. (21) au obligaţia depunerii 
unei cereri la organul fiscal 
competent, în termen de 90 de 
zile de la data comunicării 
hotărârii judecătoreşti, sub 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

sancţiunea decăderii, la care să 
anexeze certificatul eliberat de 
CNARNN, din care să rezulte 
faptul că hotărârea 
judecătorească definitivă s-a 
înregistrat în RNNEADP şi nu s-
a mai înregistrat niciun alt act de 
dare în plată potrivit Legii nr. 
77/2016, până la data înregistrării 
hotărârii judecătoreşti. 
Certificatul se obţine de la 
CNARNN - Infonot de persoana 
fizică, direct sau prin intermediul 
unui notar public. 

15.      (29) Cererea prevăzută la alin. 
(28) va cuprinde cel puţin 
informaţii privind: datele de 
identificare ale contribuabilului, 
calitatea de parte în cadrul unei 
hotărâri judecătoreşti obţinute în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 77/2016, numărul şi data 
hotărârii judecătoreşti definitive, 
adresa la care este situat bunul 
imobil înstrăinat care face 
obiectul transferului dreptului de 
proprietate ca urmare a actului de 
dare în plată." 

Nemodificat Nemodificat  

16.         4. La articolul 114 alineatul 
(2), după litera a) se introduce 
o nouă literă, litera a1), cu 
următorul cuprins: 
 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

 "a1) veniturile, cu excepţia celor 
obţinute ca urmare a unor 
contracte încheiate în baza Legii 
nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau în 
baza raporturilor de serviciu 
încheiate în baza Legii nr. 
188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, obţinute 
de către operatorii statistici din 
activitatea de colectare a datelor 
de la populaţie şi de la persoanele 
juridice cuprinse în cercetările 
statistice efectuate în vederea 
producerii de statistici oficiale;". 

17.          5. La articolul 291 
alineatul (2), după litera g) se 
introduce o nouă literă, litera 
h), cu următorul cuprins: 
 
"h) livrarea de îngrăşăminte şi de 
pesticide utilizate în agricultură, 
seminţe şi alte produse agricole 
destinate însămânţării sau 
plantării, precum şi prestările de 
servicii de tipul celor specifice 
utilizate în sectorul agricol, 
prevăzute prin ordin comun al 
ministrului finanţelor publice şi 
al ministrului agriculturii şi 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

dezvoltării rurale." 
18.    Art. 423: Proceduri de 

marcare 
 
 
 
 
 
(3)Antrepozitarul autorizat, 
destinatarul înregistrat sau 
importatorul autorizat au 
obligaţia să asigure ca marcajele 
să fie aplicate la loc vizibil, pe 
ambalajul individual al 
produsului accizabil, respectiv pe 
pachet, cutie ori sticlă, astfel 
încât deschiderea ambalajului să 
deterioreze marcajul. 
 
(Lege 227/2015) 

 2. La articolul I, după punctul 
5 se introduc două noi puncte, 
punctele 6-7 cu următorul 
cuprins: 
"6. La articolul 423, alineatul 
(3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
«(3) Antrepozitarul autorizat, 
destinatarul înregistrat sau 
importatorul autorizat au 
obligaţia să asigure ca 
banderolele să fie aplicate la loc 
vizibil, pe ambalajul individual al 
produsului accizabil, astfel încât 
deschiderea ambalajului să 
deterioreze banderola, iar 
timbrele să fie aplicate la loc 
vizibil, pe ambalajul individual 
al produsului accizabil, astfel 
încât timbrul să nu poată fi 
îndepărtat de pe ambalaj fără a 
fi deteriorat. 
 

 
 
 
 
Măsura propusă este de corelare a 
Codului Fiscal cu legea 201/2016 de 
transpunere a Directivei Europene 
40/2014. 
În conformitate cu art. 16 din legea 
201/2016, timbrul reprezintă suportul 
elementului de securitate. Acesta trebuie 
să fie inviolabil. Timbrul se fixează 
astfel încât să nu poată fi îndepărtat, să 
nu poată fi șters și să nu fie în niciun fel 
ascuns sau întrerupt, inclusiv prin 
intermediul marcajelor de preț sau al 
altor elemente impuse prin legislație. 
Art 16. (1) Pe lângă identificatorul unic 
prevăzut la art. 15, toate pachetele 
unitare de produse din tutun care sunt 
introduse pe piață poartă un element de 
securitate inviolabil, compus din 
elemente vizibile și invizibile. 
(2) Elementul de securitate este 
conținut de timbrul pentru marcarea 
produselor din tutun prelucrat prevăzut 
de Legea nr. 227/2015, cu modificările 
și completările ulterioare, și produs de 
Compania Națională "Imprimeria 
Națională" - S.A., conform art. 6 lit. 
A.b) din anexa la Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 199/2000 privind 
înființarea Companiei Naționale 
"Imprimeria Națională" - S.A., publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
402/2001, cu modificările și 

http://lege5.ro/Gratuit/geztinjxga4q/legea-nr-201-2016-privind-stabilirea-conditiilor-pentru-fabricarea-prezentarea-si-vanzarea-produselor-din-tutun-si-a-produselor-conexe-si-de-modificare-a-legii-nr-349-2002-pentru-prevenirea-si-combate?pidp=109806552&d=2017-04-20#p-109806552
http://lege5.ro/Gratuit/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal&d=2017-04-20
http://lege5.ro/Gratuit/gi4dinrx/statutul-companiei-nationale-imprimeria-nationala-sa-din-09112000?pidp=21142873&d=2017-04-20#p-21142873
http://lege5.ro/Gratuit/gi4dinrx/statutul-companiei-nationale-imprimeria-nationala-sa-din-09112000?pidp=21142873&d=2017-04-20#p-21142873
http://lege5.ro/Gratuit/gi4dcnzv/ordonanta-de-urgenta-nr-199-2000-privind-infiintarea-companiei-nationale-imprimeria-nationala-sa&d=2017-04-20
http://lege5.ro/Gratuit/gmztsmbr/legea-nr-402-2001-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-199-2000-privind-infiintarea-companiei-nationale-imprimeria-nationala-sa&d=2017-04-20
http://lege5.ro/Gratuit/gmztsmbr/legea-nr-402-2001-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-199-2000-privind-infiintarea-companiei-nationale-imprimeria-nationala-sa&d=2017-04-20
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

completările ulterioare, care se fixează 
astfel încât să nu poată fi îndepărtat, să 
nu poată fi șters și să nu fie în niciun fel 
ascuns sau întrerupt, inclusiv prin 
intermediul marcajelor de preț sau al 
altor elemente impuse prin legislație. 

   7. După articolul 448 se 
introduc două noi articole, 
articolele 4481 şi 4482, cu 
următorul cuprins: 
Art.4481: Excepţie de la 
regimul accizelor nearmonizate 
 
Prin excepţie de la prezentul 
capitol, pentru produsele 
prevăzute la art. 439 alin. (2) 
lit. a), fabricate în antrepozite 
fiscale de producţie din 
România, se aplică în mod 
corespunzător prevederile 
art.339 - 341 şi ale Secţiunilor a 
3-a, a 9-a şi a 16-a de la 
Capitolul I - Regimul accizelor 
armonizate, Titlul VIII - Accize 
şi alte taxe speciale. 
 
 
Autor: Bogdan HUŢUCĂ 
Deputat PNL 

Începând cu 1 ianuarie 2016, în Codul 
Fiscal a fost introdusa o noua categorie 
de produse supuse accizelor 
nearmonizate - produsele din tutun 
încălzit. La momentul respectiv nu 5-a 
estimat faptul că, într-un timp relativ 
scurt, aceste produse ar putea fi 
fabricate in România. 
Prevederea propusa este necesara pana 
la armonizarea completă a definițiilor 
produselor accizabile in UE. În 
momentul de față, în unele state 
membre, produsele din tutun încălzit 
sunt încadrate în categoria accizelor 
armonizate (în România, acestea fiind 
încadrate în categoria produselor supuse 
accizelor nearmonizate) și, pe cale de 
consecință, destinatarul din statul 
membru respectiv, le poate primi doar 
dacă sunt însoțite de un document 
administrativ de însoțire electronic – 
EMCS (care potrivit legislației 
românești actuale, nu este necesar). 
De asemenea, trebuie avut în vedere și 
faptul că, deși sunt produse diferite ca 
mod de utilizare, produsele din tutun 
încălzit folosesc oarecum aceleași 
materii prime ca țigaretele sau alte 
produse din tutun prelucrat. Pe cale de 
consecință, supravegherea producției și 
deplasării acestor produse pe teritoriul 
României este absolut necesara pentru a 
minimiza riscul de evaziune fiscală. 

    „Art.4482 - Restituiri speciale În condițiile introducerii art. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

(1) Pentru produsele prevăzute la 
art. 439 alin. (2) lit. a), fabricate 
în antrepozite fiscale de 
producţie din România, accizele 
nearmonizate aferente, virate la 
bugetul de stat, pot fi restituite la 
solicitarea antrepozitarilor 
autorizați care livrează aceste 
produse în alte state membre ori 
le exportă. 
 (2) Cuantumul sumei 
restituite potrivit alin. (1) nu 
poate depăși suma efectiv plătită 
la bugetul de stat. 
 (3) Modalitatea şi 
condiţiile de acordare a restituirii 
prevăzute la alin. (1) se stabilesc 
prin normele metodologice.»” 
 
 

4481, ca urmare a faptului că 
exigibilitatea accizelor 
nearmonizate pentru produsele 
din tutun încălzit obținute în 
antrepozitele fiscale de producție 
din România va interveni la 
momentul scoaterii din 
antrepozitul fiscal a acestora, 
altfel decât în regim suspensiv, 
semnalăm apariția unei situații 
care necesită a fi reglementată. 

Astfel, dacă produsele din 
tutun încălzit vor fi scoase din 
antrepozitul fiscal de producție 
pentru a fi livrate către un stat 
membru în care nu sunt tratate ca 
produse supuse accizelor 
armonizate, acestea nu vor putea 
face obiectul livrării în regim 
suspensiv. În acest caz accizele 
vor fi percepute și plătite în 
România, deși produsele vor fi 
consumate în statul membru de 
destinație. Aceeași situație poate 
apărea dacă, după ce au fost 
scoase din antrepozitul fiscal de 
producție și au fost plătite 
accizele aferente, produsele din 
tutun încălzit sunt exportate. 
În acest context apreciem că se 
impune instituirea cadrului legal 
care să permită  restituirea 
accizelor nearmonizate plătite în 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

România pentru produsele din 
tutun încălzit care nu sunt 
consumate în România. 

19.      ART. II 
 
 
Persoanele fizice care până la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă au efectuat 
darea în plată în condiţiile 
prevederilor Legii nr. 77/2016 
beneficiază de prevederile art. 
111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, completată prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă, o 
singură dată, pentru prima 
operaţiune de dare în plată 
efectuată după intrarea în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Nemodificat Nemodificat  

20.          ART. III 
 
 
(1) În situaţia prevăzută la art. 8 
alin. (5) din Legea nr. 77/2016, 
pentru a beneficia de prevederile 
art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
completată prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

contribuabilul depune o cerere 
însoţită de certificatul eliberat de 
CNARNN prevăzut la art. 111 
alin. (28) din Legea nr. 227/2015, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, la organul fiscal 
competent care procedează după 
cum urmează: 

21.      a) în cazul în care decizia de 
impunere nu a fost emisă sau nu 
a fost comunicată până la data 
depunerii cererii, decizia de 
impunere nu se mai emite sau, 
după caz, nu se mai comunică; 

Nemodificat Nemodificat  

22.      b) în cazul în care decizia de 
impunere a fost emisă şi 
comunicată contribuabilului, 
impozitul şi accesoriile aferente 
acestora, neachitate până la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se 
anulează, prin emiterea unei 
decizii de anulare a obligaţiilor 
fiscale care se comunică 
contribuabilului. 

Nemodificat Nemodificat  

23.      (2) Sub sancţiunea decăderii, 
cererea prevăzută la alin. (1) se 
depune la organul fiscal 
competent în termen de cel mult 
90 de zile de la data comunicării 
hotărârii judecătoreşti definitive. 

Nemodificat Nemodificat  

24.      (3) Organul fiscal nu începe 
sau suspendă executarea silită a 

Nemodificat Nemodificat  



 17 

Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

impozitului pe venitul din 
transferul dreptului de proprietate 
imobiliară din patrimoniul 
personal atunci când 
contribuabilul a notificat organul 
fiscal cu privire la exercitarea 
dreptului prevăzut la art. 8 alin. 
(5) din Legea nr. 77/2016. 

25.      (4) Obligaţiile fiscale 
reprezentând impozit pe venitul 
din transferul dreptului de 
proprietate imobiliară din 
patrimoniul personal datorate la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi stinse, 
prin orice modalitate, în perioada 
cuprinsă între data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi data pronunţării 
hotărârii judecătoreşti definitive 
potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. 
(5) din Legea nr. 77/2016 se 
restituie la cererea 
contribuabilului adresată 
organului fiscal competent. 

Nemodificat Nemodificat  

26.    ART. IV 
  Legea nr. 70/2015 pentru 
întărirea disciplinei financiare 
privind operaţiunile de încasări şi 
plăţi în numerar şi pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 193/2002 privind 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

introducerea sistemelor moderne 
de plată, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
242 din 9 aprilie 2015, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 

27.        1. După articolul 4 se 
introduce un nou articol, 
articolul 41, cu următorul 
cuprins: 
"ART. 41  
 (1) Organizatorii de nunţi şi 
botezuri, pentru operaţiunile de 
încasări în numerar pe zi, de la 
persoane fizice, pentru serviciile 
legate de aceste evenimente, pot 
solicita organului fiscal central 
competent în administrarea 
obligaţiilor lor fiscale, în cazul în 
care aceştia prezintă organului 
fiscal informaţii din care rezultă 
că încasările de la persoane fizice 
generate de organizarea de astfel 
de evenimente depăşesc plafonul 
prevăzut la art. 4, aprobarea unui 
alt plafon de încasări decât cel 
stabilit la art. 4. 

Nemodificat Nemodificat  

28.      (2) La stabilirea plafonului, 
organul fiscal va avea în vedere 
încasările pe care organizatorii de 
nunţi şi botezuri le-au avut 
anterior din astfel de evenimente. 

Nemodificat Nemodificat  

29.      (3) Organul fiscal dispune cu Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

privire la cererea depusă, potrivit 
alin. (1), printr-o decizie în 
termen de cel mult 15 zile de la 
data depunerii cererii. Decizia are 
valabilitate un an de la data 
comunicării. 

30.      (4) Decizia poate fi reînnoită 
sau modificată la cererea 
solicitantului. Dispoziţiile alin. 
(1) - (3) sunt aplicabile în mod 
corespunzător. 

Nemodificat Nemodificat  

31.      (5) Procedura de aplicare a 
prevederilor prezentului articol se 
aprobă prin ordin al ministrului 
finanţelor publice. 

Nemodificat Nemodificat  

32.      2. La articolul 5, litera d) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "d) retragerea de numerar din 
conturi deschise la instituţiile de 
credit sau la instituţiile care 
prestează servicii de plată şi care 
sunt autorizate de Banca 
Naţională a României pentru 
plata salariilor şi a altor drepturi 
de personal prevăzute de lege şi 
pentru alte operaţiuni de plăţi 
efectuate către persoanele 
fizice;". 
 
 
 
 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

33.     ART. V  
 
 (1) Prin derogare de la 
prevederile art. 4 alin. (3) din 
Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
prevederile art. I intră în vigoare 
la data publicării prezentei 
ordonanţe de urgenţă în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

Nemodificat Nemodificat  

34.      (2) Prevederile art. I pct. 1 se 
aplică începând cu veniturile 
aferente lunii august 2016, iar 
prevederile art. I pct. 5 se aplică 
începând cu data de 1 august 
2016. Până la această dată se 
aprobă ordinele prevăzute la art. 
60 pct. 3 şi la art. 291 alin. (2) lit. 
h) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel 
cum a fost completată prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Nemodificat Nemodificat  

35.      (3) Prevederile art. IV se aplică 
începând cu data de 1 august 
2016. Până la această dată se 
aprobă ordinul prevăzut la art. 
4^1 din Legea nr. 70/2015 pentru 
întărirea disciplinei financiare 
privind operaţiunile de încasări şi 
plăţi în numerar şi pentru 

Nemodificat Nemodificat  
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crt. 

Text OUG 32/2016 Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne 
de plată, astfel cum a fost 
completat prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 

36.    Art.II.-(1) Prin derogare de la 
prevederile art. 4 alin. (1) din 
Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
prevederile art. I intră în 
vigoare la 3 zile de la data 
publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
     (2)   Prevederile art.60 pct.3 
ale Legii nr.227/2015 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, astfel cum au fost 
modificate prin prezenta lege,  
se aplică începând cu veniturile 
realizate din salarii şi asimilate 
salariilor aferente lunii 
următoare intrării în vigoare a 
prezentei legi.  
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