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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimisă cu adresa nr. 

PLx.303/2020, 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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Sorin LAZĂR 
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RAPORT  

 

asupra propunerii legislative pentru completarea art.435  

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 



 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 

dezbatere pe fond cu propunerea legislativă pentru completarea art.435 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din data de 19 mai 2020.   

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

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, precum şi punctul de 

vedere negativ al Guvernului.  

Proiectul de lege supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare 

transparentizarea şi predictibilitatea activităţii de tranzacţionare a produselor 

energetice, şi pentru eficientizarea activitatea de prevenire şi combatere a evaziunii 

fiscale în domeniu. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menționat 

mai sus, în ședința online din data de 2 septembrie 2020. 

La lucrările ale Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați 

din totalul de 27 membri. 

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți, au hotărât cu majoritate  de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă pentru completarea 



art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu un amendament admis 

prezentat în Anexă. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

 Vasilica Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 

 

Nr. 

crt. 
Text inițiativă legislativă 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

1 Titlul legii: 

LEGE  

pentru completarea art. 435 din Legea     

nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Nemodificat   

2 Articol unic.- Articolul 435 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, nr. 668 din 10 

septembrie 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, se completează după 

cum urmează: 

Nemodificat  

 1. Alineatul (3) al articolului 435 se 

completează şi va avea următorul cuprins: 

Nemodificat  

 „(3) Operatorii economici care doresc să 

distribuie şi să comercializeze angro băuturi 

alcoolice, tutun prelucrat şi produse energetice 

- benzine, motorine, petrol lampant, 

păcură(CLU, CLG, CTL, combustibil 

ecologic pentru centrale termice etc) gaz 

petrolier lichefiat şi biocombustibili - sunt 

obligaţi să se înregistreze la autoritatea 

competentă potrivit prevederilor stabilite prin 

ordin al preşedintelui A.N.A.F.” 

  

3 2. După alineatul (3) al articolului 435 se 

introduc trei noi alineate, alin. (31), (32) şi (33), 

Nemodificat  



Nr. 

crt. 
Text inițiativă legislativă 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

cu următorul cuprins: 

 (31) În vederea obţinerii atestatului de 

comercializare, operatorii economici care 

inteţionează să distribuie - şi să 

comercializeze angro produse energetice au 

obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii, la 

data la care depun cererea şi pe perioada 

comercializării produselor energetice: 

  

 a) să deţină spaţii de depozitare 

corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă - 

contract de locaţiune, contract de comodat sau 

cu orice titlu legal; 

  

 b) depozitul angro trebuie să fie dotat cu 

rezervoare verificate metrologic care să 

permită în orice moment determinarea 

stocurilor faptice; 

  

 c) depozitul angro trebuie să fie dotat cu 

sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu 

rezervoarele de carburanţi, care să permită 

monitorizarea mişcării produselor energetice 

şi determinarea în orice moment a cantităţilor 

intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe 

fiecare tip de produs energetic şi furnizor; 

  

 d) depozitul angro trebuie să fie dotat cu un 

sistem de supraveghere video a rezervoarelor, 

a zonelor de descărcare/încărcare şi a 

plăcuţelor de înmatriculare a mijloacelor de 

transport care asigură aprovizionarea. 

Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o 

  



Nr. 

crt. 
Text inițiativă legislativă 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

durată de minimum 30 de zile. Sistemul de 

supraveghere trebuie să funcţioneze 

permanent, inclusiv în perioadele de 

nefuncţionare a depozitului angro, chiar şi în 

condiţiile întreruperii alimentării cu energie 

electrică de la reţeaua de distribuţie; 

 (32) Cantităţile de produse energetice 

comercializate în baza atestatului trebuie să 

fie recepţionate şi livrate fizic doar din 

depozitul angro autorizat; 

  

 (33) Sunt exceptaţi de la obligaţia îndeplinirii 

condiţiilor menţionate mai sus: 

  

 a) operatorii economici care comercializează 

produse energetice în baza cârdurilor de 

combustibil către consumatorii finali; 

  

 b) operatorii economici afiliaţi ai operatorilor 

economici autorizaţi ca antrepozitari 

autorizaţi, destinatari înregistraţi şi care 

comercializează produse energetice din 

locaţiile autorizate ale operatorilor economici 

care sunt afiliaţi; 

  

4  Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile 

de la publicarea ei în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 
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