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Parlamentul  României 
 

 
 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 21.02.2012 
Nr. 545 

 
 
 

RAPORT ÎNLOCUITOR 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului  
nr.  23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

 
 

Cu adresa nr. PLx 672 din 28 noiembrie 2011, în ședința de luni, 20 
februarie 2012, Camera Deputaților, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, a hotărât retrimiterea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale, Comisiei de buget, finanțe și bănci sesizată în fond, în vederea reexaminării și 
depunerii unui nou raport. 

 
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri,  transmis cu adresa 
nr.934/29.08.2011 și avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

 
 Obiectul de reglementare al prezentului proiect de ordonanță îl 

constituie virarea la bugetul de stat, cu titlul de venit, a unor sume datorate de 
operatorii în domeniul petrolier Fondului special pentru produse petroliere. 

 
Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare,  potrivit art. 

73 din Constituţia României, republicată. 
 
La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna 
Elena Anghel - Director General Adjunct din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 18 deputaţi 

din totalul de 33 membri ai comisiei. 
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Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi a deputaților 
prezenți la dezbateri. 

 
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 21 

noiembrie 2011.  
 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată şi a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaților. 

 
În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în 
şedinţa din data de 21 februarie 2012, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi 
adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a unui raport înlocuitor cu amendamente 
prezentate în anexă. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Luminița Ghiorghiu 
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ANEXĂ 
I. Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

1.   Titlul Legii: 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.  23/2011 

privind reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale 

NEMODIFICAT  

2.   Articol unic.-  Se aprobă 
Ordonanța Guvernului nr.  23 
din 30 august 2011 privind 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, adoptată în 
temeiul art. 1 pct.I.3 din Legea 
nr. 131/2011 privind abilitatea 
Guvernului de a emite 
ordonanțe, și publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 622 din 1 
septembrie 2011, cu 
următoarea completare: 

Art. I. -  Se aprobă 
Ordonanța Guvernului nr.  
23 din 30 august 2011 
privind reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale, 
adoptată în temeiul art. 1 
pct.I.3 din Legea nr. 
131/2011 privind abilitatea 
Guvernului de a emite 
ordonanțe, și publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 622 
din 1 septembrie 2011. 

 

3.  Titlul ordonanţei: 
ORDONANŢĂ  

Privind reglementarea unor 

NEMODIFICAT  NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

măsuri financiare 
4.  Art. 1. - Suma de 

50.813.589,74 lei încasată 
potrivit Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 55/2000 
privind regularizarea datoriilor 
fostei Companii Române de 
Petrol, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 
445/2001, în contul curent 
general al Trezoreriei Statului, 
reprezentând echivalentul în lei 
al sumei de 16.000.930,28 
USD, determinat la cursul 
valutar valabil la data plăţii, se 
utilizează pentru diminuarea 
datoriei publice interne. 

NEMODIFICAT NEMODIFICAT   

5.  Art. 2. - (1) Sumele colectate 
până la data de 21 decembrie 
2010 potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 249/2000 
privind constituirea şi 
utilizarea Fondului special 
pentru produse petroliere, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 

NEMODIFICAT  NEMODIFICAT   
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

382/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi 
nevirate la termenele legale se 
fac venit la bugetul de stat. 

6. (2) Sumele colectate în 
perioada 1 noiembrie 2010-21 
decembrie 2010 şi nevirate 
până la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe sau 
virate şi restituite se virează şi 
se fac venit la bugetul de stat în 
termen de 10 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe. 

NEMODIFICAT NEMODIFICAT   

7. (3) Pentru neplata la termenul 
prevăzut la alin. (2) a sumelor 
colectate în perioada 1 
noiembrie 2010-21 decembrie 
2010 se datorează dobânzi şi 
penalităţi de întârziere potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

NEMODIFICAT NEMODIFICAT  

8.  
________________ 

La articolul 2, după alineatul 
(3) Se introduc două noi 

 
SE ELIMINĂ 

Prevederile amendamentului de la 
Senat sunt preluate ca și conținut al 
art. II al legii de aprobare a OUG 



 7 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

alineate, alin. (4) și (5) cu 
următorul cuprins: 
 
„(4) Sumele colectate după 
data de 21 decembrie 2010 
potrivit prevederilor 
Ordonanței de urgență a  
Guvernului nr.  249/2000, 
aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 
382/2002, cu modificările și 
completările ulterioare și 
nevirate la termenele legale, 
se virează în termen de 10 
zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi și se 
fac venit la bugetul de stat. 
Dispozițiile alin. (3) se aplică 
în mod corespunzător. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci  

nr. 23/2011. 
 

9.  (5) Pentru produsele 
petroliere livrate pe piața 
internă și externă după data 
de 21 decembrie 2010 și 
pentru care nu s-a colectat 
suma prevăzută de 
Ordonanța de urgență a  
Guvernului nr.  249/2000 

SE ELIMINĂ 
 
 
 
 
Autor: 
Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

Prevederile amendamentului de 
la Senat sunt preluate ca și 
conținut al art. II al legii de 
aprobare a OUG nr. 23/2011. 
 



 8 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

acestea nu se mai 
colectează.” 

10.   Art. II. – (1) Sumele 
colectate după data de 21 
decembrie 2010 potrivit 
prevederilor Ordonanței 
de urgență a  Guvernului 
nr.  249/2000 privind 
constituirea şi utilizarea 
Fondului special pentru 
produse petroliere, 
aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 
382/2002, cu modificările 
și completările ulterioare 
și nevirate la termenele 
legale, se virează în 
termen de 10 zile de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi și se fac 
venit la bugetul de stat. 
Dispozițiile art. 2 alin. (3) 
din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 
23/2011  privind 
reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale 

Sumele colectate de către 
producătorii şi procesatorii de 
produse petroliere reprezentand 
echivalentul 0,01 dolari 
SUA/litru si virate în contul 
Fondului special pentru produse 
petroliere (FSPP) gestionat de 
MECMA, au fost transferate în 
contul Ministerului Finanţelor 
Publice, în vederea acoperirii 
obligaţiilor conform OUG nr. 
249/2000 privind constituirea şi 
utilizarea Fondul special pentru 
produse petroliere, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
382/2002, precum si ale 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2000 privind 
regularizarea datoriilor fostei 
Companii Române de Petrol, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
445/2001. 
Potrivit art. 11^1 al OUG 
249/2000, Fondul special pentru 
produse petroliere se 
desfiinţează după achitarea 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

se aplică în mod 
corespunzător. 
(2) Pentru produsele 
petroliere livrate pe piața 
internă și externă după 
data de 21 decembrie 
2010 și pentru care nu s-a 
colectat suma prevăzută 
de Ordonanța de urgență 
a  Guvernului nr.  
249/2000, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 382/2002, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
acestea nu se mai 
colectează. 
 
 
 
 
 
 
 
 

integrală a obligaţiilor de plată. 
Prin sumele colectate şi virate la 
MFP începând cu anul 2002 şi 
până în data de 21.12.2010 s-au 
stins integral obligaţiile de plată 
aferente fostei Companii 
Române de Petrol, conform 
celor două acte normative, 
respectiv O.U.G. nr. 249/2000 
şi O.U.G. nr. 55/2000. 
După data de 21.12.2010 si 
pana la 20.01.2011, data 
comunicării de către MECMA a 
închiderii FSPP, deci după 
încasarea obligaţiilor conform 
celor două ordonanţe de 
urgenţă menţionate, unităţile 
colectoare, respectiv 
producătorii şi procesatorii 
produselor petroliere, au 
încasat prin aplicarea centului 
pe litru sume care nu se mai 
datorau, în valoare de 42,6 
mil.lei. 
Solicităm astfel ca legiuitorul să 
stabilească destinaţia acestor 
sume încasate suplimentar ca 
venit la bugetul de stat. 
Considerentele pentru virarea 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

către bugetul statului a sumelor 
colectate în plus ca Fond special 
pentru produse petroliere sunt 
următoarele: 
- o abordare unitară la nivelul 
tuturor agenţilor economici 
(procesatori/producători, 
intermediari, vînzători în sistem 
retail) care desfăşoară activităţi 
de comercializare a produselor 
petroliere (benzină şi motorină) 
pentru care s-a colectat această 
taxă 
- există dificultăţi de ordin 
practic cu privire la 
reglementarea unei proceduri 
unitare de restituire. Mai mult 
această procedură de restituire 
este greu de implementat de 
către organele fiscale 
- crearea posibilităţii, ca prin 
intermediul bugetului statului, 
aceste sume colectate în plus să 
fie alocate pentru realizarea unor 
proiecte de interes naţional. 
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