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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 București, 29.03.2022 

Nr. 4c-2/347 

 

PLx. 124/2022 

 

 

 

RAPORT 
 

asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de 

plată 

 

În conformitate cu prevederile art. 95  și art. 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond cu proiectului de 

Lege proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2022 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru 

modificarea unui termen. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin. (9)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

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

ședința din 14 martie 2022. 

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

Consiliului Legislativ și  Consiliului Economic şi Social.   

Proiectul de lege vizează modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal. Modificările avute în vedere sunt transpuneri de prevederi ale unor 

Directive UE (Directiva 2019/2235, Directiva 2020/262, Directiva 2020/1151, 

Directiva 92/83), în domenii precum taxa pe valoarea adăugată, accize și alte taxe 

speciale, precum și prorogarea până la 31 iulie 2022 a termenului de depunere a 

solicitării de restructurare prevăzut de Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor 

facilități fiscale.   

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menționat mai sus, în ședințele cu prezenţă fizică şi online din data 

de 29 martie 2022. 
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La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au înregistrat 

prezența conform listelor de prezență. 

În urma examinării proiectului de Lege, a avizelor primite şi a opiniilor 

exprimate, deputații, au hotărât, în ședința din data de 29 martie 2022,  cu majoritate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2022 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru 

modificarea unui termen, cu amendamente admise, prezentate în Anexa nr. 1.  

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂA 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 
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Anexa 1   

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind  

 

Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  nr. 

4/2022 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

1.   Titlul legii  

Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.4/2022 

pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, precum şi pentru 

prorogarea unui termen 

 

 

 

Nemodificat 

 

2.   Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanţa Guvernului nr.4 din 27 

ianuarie 2022 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, precum şi 

pentru prorogarea unui termen, 

adoptată în temeiul art.1 pct.I.3 şi 

pct.XII din Legea nr.311/2021 

privind abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanţe, și publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.92 din 28 ianuarie 

2022, cu următoarea completare: 

Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanţa Guvernului nr.4 din 

27 ianuarie 2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

precum şi pentru prorogarea unui 

termen, adoptată în temeiul art.1 

pct.I.3 şi pct.XII din Legea 

nr.311/2021 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanţe, 

și publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.92 din 

28 ianuarie 2022, cu 

următoarele modificări și 

completări: 
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Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  nr. 

4/2022 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

3.  Titlul Ordonanței  

 

Ordonanță pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, precum şi 

pentru prorogarea unui termen 

 

 

 

- 

1. Titlul Ordonanței se 

modifică și va avea următorul 

cuprins:  

 

Ordonanța pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, a 

Ordonanței Guvernului nr. 

6/2019 privind instituirea unor 

măsuri fiscale, precum şi pentru 

prorogarea unui termen 

 

4.   După articolul I, se introduce un 

nou articol, art.I1, cu următorul 

cuprins: 

„Art.I1.- Ordonanța Guvernului 

nr.6/2019 privind instituirea unor 

facilități fiscale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.648 din 5 august 2019, 

cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

2. Nemodificat 

 

5.   1. La articolul 1, după 

alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alin.(21), cu următorul 

cuprins: 

Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  nr. 

4/2022 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

„(21) În sensul prezentului capitol, 

sunt considerate obligații bugetare 

și obligațiile  de plată aferente 

sumelor acordate, în perioada stării 

de urgență, cu titlul de împrumut 

din venituri rezultate din 

privatizare înregistrate în contul 

curent general al Trezoreriei 

Statului, individualizate în titluri 

executorii emise potrivit legii și 

transmise spre recuperare 

organului fiscal central, care nu 

privesc sume ce fac obiectul 

ajutorului de stat.” 

6.  "(2) Pentru alcoolul etilic produs în 

micile distilerii se aplică nivelul 

prevăzut în anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezentul titlu pentru 

această categorie de producători cu 

condiţia ca producţia realizată de 

aceştia să nu depăşească limita 

cantitativă maximă de 10 hl alcool pur 

în ultimele 12 luni consecutive de 

funcţionare. Beneficiază de nivelul 

redus al accizelor micile distilerii ale 

pomicultorilor care sunt 

independente din punct de vedere 

juridic şi economic de orice altă 

distilerie, nu funcţionează sub licenţa 

 3. .  La articolul I, pct. 35, la 

articolul 353, alineatul (2) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

"(2) Pentru alcoolul etilic produs 

în micile distilerii se aplică 

nivelul prevăzut în anexa nr. 1 

care face parte integrantă din 

prezentul titlu pentru această 

categorie de producători cu 

condiţia ca producţia realizată de 

aceştia să nu depăşească limita 

cantitativă maximă  de 10 hl 

alcool pur în ultimele 12 luni 

Pentru claritate și pentru corelare 

cu prevederile Directivei 

1151/2020, unde în cazul micilor 

distilerii nu există condiția ca 

persoana fizică/juridică să aibă 

statut de pomicultor (așa cum 

aceasta se aplică pentru consumul 

familiei) 



7 

 

Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  nr. 

4/2022 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

de produs a unei alte distilerii. La 

calculul producţiei realizate nu se 

includ cantităţile de alcool pur 

realizate în sistem de prestări de 

servicii pentru persoane fizice în 

limita individuală prevăzută la art. 

342 alin. (16) pentru fiecare persoană 

fizică în parte. 

 

consecutive de funcţionare. 

Beneficiază de nivelul redus al 

accizelor micile distilerii care 

sunt independente din punct de 

vedere juridic şi economic de 

orice altă distilerie, nu 

funcţionează sub licenţa de 

produs a unei alte distilerii. La 

calculul producţiei realizate nu se 

includ cantităţile de alcool pur 

realizate în sistem de prestări de 

servicii pentru persoane fizice în 

limita individuală prevăzută la 

art. 342 alin. (16) pentru fiecare 

persoană fizică în parte. 

 

Initiatori: Kolcsár Anquetil-

Károly – deputat UDMR  

Miklós Zoltán – deputat UDMR 

Szabó Ödön – deputat UDMR 

7.   

 

 

 

Art. 3. – (1) Debitorul care doreşte să 

îşi restructureze obligaţiile bugetare, 

potrivit prezentului capitol, are 

obligaţia de a notifica organul fiscal 

competent cu privire la intenţia sa 

până la data de 30 septembrie 2019, 

sub sancţiunea decăderii din dreptul 

2. La articolul 3, alineatul (1) 

se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Art.3.- (1) Debitorul care doreşte 

să îşi restructureze obligaţiile 

bugetare, potrivit prezentului 

capitol, are obligaţia de a notifica 

organul fiscal competent cu privire 

la intenţia sa în perioada 8 

 Nemodificat 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=158&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=158&cam=2&leg=2020
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Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  nr. 

4/2022 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

de a mai beneficia de restructurarea 

obligaţiilor bugetare, şi se adresează 

unui expert independent în vederea 

întocmirii unui plan de restructurare 

şi a testului creditorului privat 

prudent. 

 

Ordonanța Guvernului nr.6/2019 

privind instituirea unor facilități 

fiscale 

august-31 octombrie 2019 şi în 

perioada 1 februarie-30 

septembrie 2020, precum şi în 

perioada 1 noiembrie 2020-30 

septembrie 2021, sub sancţiunea 

decăderii din dreptul de a mai 

beneficia de restructurarea 

obligaţiilor bugetare, şi se 

adresează unui expert independent 

în vederea întocmirii unui plan de 

restructurare şi a testului 

creditorului privat prudent. 

Debitorii care înregistrează 

obligații de natura celor 

prevăzute la art.1 alin.(21) depun 

notificarea până la data de 31 

decembrie 2022 inclusiv, sub 

sancțiunea decăderii și cu 

respectarea cerințelor prevăzute 

de prezentul alineat.” 

8.   3. La articolul 4, după 

alineatul (2) de introduce un nou 

alineat, alin.(21), cu următorul 

cuprins: 

„(21) Prin derogare de la 

dispozițiile  art.264 din Codul de 

Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

Text ordonanță de urgență  nr. 

4/2022 
Text Senat 

 

Amendamente admise 
Motivare 

procedură fiscală, în scopul 

aplicării prezentului capitol, se 

poate aproba conversia în acțiuni și 

pentru obligațiile prevăzute la art.1 

alin.(21), datorate de debitorii la 

care statul este acționar integral 

sau majoritar.” 
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Anexa 2 

 

 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

1.  La art. I pct. 23 

23.La articolul 342, după 

alineatul (13) se introduc şase 

noi alineate, alineatele (14)-

(19), cu următorul cuprins: 

”(15) Micii producători 

independenţi pentru producţia de 

vin, precum şi antrepozitarii 

autorizaţi pentru producţia de 

produse intermediare, odată cu 

cererea prevăzută la alin. (14), 

depun şi o declaraţie pe propria 

răspundere prin care să certifice 

că îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii pentru 

încadrarea în categoria micilor 

producători independenţi de vin 

sau de produse intermediare: 

a) sunt independenţi din punct de 

vedere juridic şi economic de 

orice alt producător, folosesc 

clădiri separate din punct de 

 La alin. (15) lit. b) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”b) producţia realizată în anul 

precedent nu depăşeşte 1.000 hl 

de vin, respectiv 250 hl de 

Pentru claritate  
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

vedere fizic de cele ale oricărui alt 

producător şi nu lucrează sub 

licenţă; 

b) producţia realizată în ultimele 

12 luni consecutive de 

funcţionare nu depăşeşte 1.000 hl 

de vin, respectiv 250 hl de 

produse intermediare, după caz. 

Pentru antrepozitarii autorizaţi 

pentru producţia de vin, precum şi 

antrepozitarii autorizaţi pentru 

producţia de produse 

intermediare a căror activitate nu 

depăşeşte 12 luni consecutive de 

funcţionare sau nou-înfiinţaţi, în 

declaraţie se va înscrie producţia 

realizată până la data cererii 

prevăzute la alin. (14) sau că 

producţia estimată a fi realizată în 

următoarele 12 luni nu depăşeşte 

limitele cantitative maxime 

prevăzute pentru fiecare categorie 

de produs în parte.” 

produse intermediare, după caz. 

Pentru antrepozitarii autorizaţi 

pentru producţia de vin, precum şi 

antrepozitarii autorizaţi pentru 

producţia de produse 

intermediare a căror activitate nu 

depăşeşte 12 luni consecutive de 

funcţionare sau nou-înfiinţaţi, în 

declaraţie se va înscrie producţia 

realizată până la data cererii 

prevăzute la alin. (14) sau că 

producţia estimată a fi realizată în 

următoarele 12 luni nu depăşeşte 

limitele cantitative maxime 

prevăzute pentru fiecare categorie 

de produs în parte.” 

 

Autori:  

Kolcsár Anquetil-Károly – 

deputat UDMR  

Miklós Zoltán – deputat UDMR 

Szabó Ödön – deputat UDMR 

2.  La articolul I, punctul 35 

35. La articolul 353, alineatele 

(2)-(7) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

"(2) Pentru alcoolul etilic produs 

în micile distilerii se aplică 

nivelul prevăzut în anexa nr. 1 

care face parte integrantă din 

 La Art. I, punctul 35 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

La articolul 353, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(2) Pentru alcoolul etilic produs 

Pentru claritate și pentru 

corelare cu prevederile 

Directivei 1151/2020, unde 

în cazul micilor distilerii nu 

există condiția ca persoana 

fizică/juridică să aibă statut 

de pomicultor (așa cum 

aceasta se aplică pentru 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=158&cam=2&leg=2020


12 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

prezentul titlu pentru această 

categorie de producători cu 

condiţia ca producţia realizată de 

aceştia să nu depăşească limita 

cantitativă maximă de 10 hl 

alcool pur în ultimele 12 luni 

consecutive de funcţionare. 

Beneficiază de nivelul redus al 

accizelor micile distilerii ale 

pomicultorilor care sunt 

independente din punct de vedere 

juridic şi economic de orice altă 

distilerie, nu funcţionează sub 

licenţa de produs a unei alte 

distilerii. La calculul producţiei 

realizate nu se includ cantităţile 

de alcool pur realizate în sistem 

de prestări de servicii pentru 

persoane fizice în limita 

individuală prevăzută la art. 342 

alin. (16) pentru fiecare persoană 

fizică în parte. 

în micile distilerii se aplică 

nivelul prevăzut în anexa nr. 1 

care face parte integrantă din 

prezentul titlu pentru această 

categorie de producători cu 

condiţia ca producţia realizată de 

aceştia să nu depăşească anual 

limita cantitativă maximă  de 10 

hl alcool pur în. Beneficiază de 

nivelul redus al accizelor micile 

distilerii care sunt independente 

din punct de vedere juridic şi 

economic de orice altă distilerie, 

nu funcţionează sub licenţa de 

produs a unei alte distilerii. La 

calculul producţiei realizate nu se 

includ cantităţile de alcool pur 

realizate în sistem de prestări de 

servicii pentru persoane fizice în 

limita individuală prevăzută la 

art. 342 alin. (16) pentru fiecare 

persoană fizică în parte. 

 

Autori:  

Kolcsár Anquetil-Károly – 

deputat UDMR  

Miklós Zoltán – deputat UDMR 

Szabó Ödön – deputat UDMR 

consumul familiei) 

3.   Se elimină forma adoptată de 

Senat 

 

Prin vot   

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=158&cam=2&leg=2020
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Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

Autor: deputat Claudiu Iulius 

Gavril Năsui, USR  

4.   3. La articolul 4, după 

alineatul (2) de introduce un 

nou alineat, alin.(21), cu 

următorul cuprins: 

„(21) Prin derogare de la 

dispozițiile  art.264 din Codul de 

procedură fiscală, în scopul 

aplicării prezentului capitol, se 

poate aproba conversia în acțiuni 

și pentru obligațiile prevăzute la 

art.1 alin.(21), datorate de 

debitorii la care statul este 

acționar integral sau majoritar.” 

Se elimină  

 

Autor: deputat Claudiu Iulius 

Gavril Năsui, USR 

Prin vot  

 

 


