
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

Bucureşti, 22.04.2013
                  Nr. 24/210                      

 

Către,   
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată 
spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, transmis cu adresa nr. PL.x 93 din 25 martie 2013  
şi înregistrat sub nr.24/162/25.03.2013. 
 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.41/22.01.2013, a avizat favorabil proiectul de lege sus 
menţionat. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, în şedinţa din 22 aprilie 2013.  

Faţă de cele de mai sus, membrii comisiei au hotărât cu majoritate (24 voturi pentru,      
5 voturi împotrivă şi o abţinere) avizarea favorabilă  a proiectului de lege supus dezbaterii, cu  
amendamentele cuprinse în anexa la prezentul aviz. 

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

 
 

           PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
 

         Nini SĂPUNARU                                  Costel ŞOPTICĂ 
 
 
 
 

 
Şef birou, Anton Păştinaru 
Consilier, Ioana Goţa       



 

AMENDAMENTE 

la proiectul   de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

(PLx. 93/2013) 
Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
93/2013 Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

0 1 2 3 4 

1. 29. Capitolul VII alcătuit din 
articolele 71-74 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„Capitolul  VII – Venituri 
din activităţi agricole, 
silvicultură şi piscicultură 
    Definirea veniturilor 
    Art. 71. - (1) Veniturile din 
activităţi agricole cuprind 
veniturile obţinute, individual 
sau într-o formă de asociere, 
din: 
    a) cultivarea produselor 
agricole vegetale; 
b) exploatarea pepinierelor 
viticole, pomicole şi altele 
asemenea; 
    c) creşterea şi exploatarea 
animalelor, inclusiv din 
valorificarea produselor de 
origine animală, în stare 
naturală. 
 
 

3. La articolul I punctul 29, 
partea introductivă a 
alineatului (1) al articolului 71 
şi litera b) vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
„Art. 71. – (1) Veniturile din 
activităţi agricole cuprind 
veniturile obţinute individual sau 
într-o formă de asociere, fără 
personalitate juridică, din: 
……………………………….. 
 
b) exploatarea plantaţiilor 
viticole, pomicole, arbuştilor 
fructiferi şi altele asemenea;” 
 
 
 
 
 
 

La articolul I punctul 29, 
litera c) a alineatului (1) al 
articolului 71 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
Art. 71. – (1) partea 
introductivă – Nemodificată 
 
 
 
a) – Nemodificată 
 
b) – Nemodificată 
 
 
c) exploatarea păşunilor şi 
fâneţelor naturale; 
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    (2) Veniturile din 
silvicultură şi piscicultură 
reprezintă veniturile obţinute 
din recoltarea şi valorificarea 
produselor specifice fondului 
forestier naţional, respectiv a 
produselor lemnoase şi 
nelemnoase, precum şi cele 
obţinute din exploatarea 
amenajărilor piscicole. 
    (3) Veniturile din 
silvicultură şi piscicultură se 
supun impunerii potrivit 
prevederilor cap. II «Venituri 
din activităţi independente», 

 
 
 
 
 
 
 
         ------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La articolul I, după punctul 
29 se introduc două noi 
puncte, punctele 291 şi 292, cu 
următorul cuprins: 
«291. La articolul 71, după 
litera c) a alineatului (1) se  
introduce o nouă literă, litera 
c1), cu următorul cuprins: 
„c1) creşterea şi exploatarea 
animalelor, inclusiv din 
valorificarea produselor de 
origine animală, în stare 
naturală.”» 
 
(2) – Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) – Nemodificat 
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venitul net anual fiind 
determinat în sistem real, pe 
baza datelor din contabilitatea 
în partidă simplă. Pentru aceste 
venituri sunt aplicabile regulile 
de impunere proprii veniturilor 
din activităţi independente 
pentru care venitul net anual se 
determină în sistem real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (4) Veniturile obţinute din 
valorificarea produselor 
prevăzute la alin. (1) în altă 
modalitate decât în stare 
naturală reprezintă venituri din 
activităţi independente şi se 
supun regulilor de impunere 
proprii categoriei respective. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ------------------ 
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«292. La articolul 71, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alineatul (31), cu 
următorul cuprins: 
„(31) Se supun impunerii 
conform regulilor proprii 
veniturilor din activităţi 
independente, veniturile din 
silvicultură altele decât cele 
calificate drept venituri din 
alte surse.”» 
 
(4) – Nemodificat 
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    (5) Veniturile definite la 
alin. (1) pentru care nu au fost 
stabilite norme de venit sunt 
venituri impozabile şi se supun 
impunerii potrivit prevederilor 
cap. II «Venituri din activităţi 
independente», venitul net 
anual fiind determinat în 
sistem real, pe baza datelor din 
contabilitatea în partidă simplă. 
Pentru aceste venituri sunt 
aplicabile regulile de impunere 
proprii veniturilor din activităţi 
independente pentru care 
venitul net anual se determină 
în sistem real. 

 
 
 
 
 

Venituri neimpozabile 
     Art. 72. - (1) Nu sunt 
venituri neimpozabile 
veniturile obţinute de 
persoanele fizice din 
valorificarea în stare naturală a 
produselor culese sau capturate 
din flora şi fauna sălbatică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ----------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) – Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru agricultură 
 
 
 
La articolul I punctul 29, 
alineatul (1) al articolului 72 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Venituri neimpozabile 
„Art. 72. – (1) Nu sunt venituri 
impozabile veniturile realizate 
de persoanele fizice/membrii 
asocierilor fără personalitate 
juridică din valorificarea în 
stare naturală a următoarelor: 
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    (2) Veniturile definite la art. 
71 alin. (1) sunt venituri 
neimpozabile în limitele 
stabilite potrivit tabelului 
următor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La articolul I punctul 29, 
alineatul (2) al articolului 72 va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Veniturile definite la art. 71 
alin. (1) sunt venituri 
neimpozabile în limitele stabilite 
potrivit tabelului următor: 

a) produse culese din flora 
sălbatică, exclusiv masa 
lemnoasă. În cazul masei 
lemnoase sunt venituri 
neimpozabile numai veniturile 
realizate din exploatarea şi 
valorificarea acesteia  în volum 
de maximum 20 mc/an din 
pădurile pe care contribuabilii 
le au în proprietate. 
b) produse capturate din fauna 
sălbatică, cu excepţia celor 
realizate din activitatea de 
pescuit comercial supuse 
impunerii potrivit prevederilor 
cap.II «Venituri din activităţi 
independente».” 
 
Comisia pentru agricultură 
 
 
La articolul I punctul 29, 
alineatul (2) al articolului 72 
va avea următorul cuprins: 
„(2) Veniturile definite la art. 
71 alin. (1) sunt venituri 
neimpozabile în limitele 
stabilite potrivit tabelului 
următor: 
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Produse vegetale Suprafaţă 
Cereale până la 2 ha 
Plante oleaginoase până la 2 ha 
Cartof până la 2 ha 
Sfeclă de zahăr până la 2 ha 
Tutun până la 1 ha 
Hamei pe rod până la 2 ha 
Legume în câmp până la 0,5 ha 
Legume în spaţii 
protejate 

până la 0,2 ha 

Leguminoase pentru 
boabe 

până la 1,5 ha 

Pomi pe rod până la 1,5 ha 
Vie pe rod până la 0,5 ha 
Flori şi plante 
ornamentale 

până la 0,3 ha 

 

Animale 
Nr.de 
capete/Nr.de 
familii de albine 

Vaci şi bivoliţe până la 2 
Ovine şi caprine până la 10 

 
Porci pentru îngrăşat până la 6 
Albine până la 50 de 

familii 
Păsări de curte până la 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produse vegetale Suprafaţă 
Cereale până la 2 ha 
Plante oleaginoase până la 2 ha 
Cartof până la 2 ha 
Sfeclă de zahăr până la 2 ha 
Tutun până la 1 ha 
Hamei pe rod până la 2 ha 
Legume în câmp până la 0,5 ha 
Legume în spaţii 
protejate 

până la 0,2 ha 

Leguminoase pentru 
boabe 

până la 1,5 ha 

Pomi pe rod până la 1,5 ha 
Vie pe rod până la 1 ha 
Arbuşti fructiferi până la 1 ha 
Flori şi plante 
ornamentale 

până la 0,3 ha 

 

Animale 
Nr.capete/Nr.de 
familii de albine 

Vaci şi bivoliţe până la 2 
Ovine până la 50 
Caprine  până la 25 

Porci pentru îngrăşat până la 6 
Albine până la 75 de 

familii 
Păsări de curte până la 100” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produse 
vegetale 

Suprafaţa destinată 
producţiei vegetale/ 
cap de animal/ 
familie de albine 

Cereale până la 2 ha 
Plante 
oleaginoase 

până la 2 ha 

Cartofi timpuri până la 2 ha 
Cartofi 
toamnă 

până la 2 ha 

Sfeclă de zahăr până la 2 ha 
Tutun până la 1 ha 
Hamei pe rod până la 2 ha 
Legume în 
câmp 

până la 1 ha 

Legume în 
spaţii protejate 

până la 1 ha 

Leguminoase 
pentru boabe 

până la 2 ha 

Pomi pe rod până la 1,5  ha 
Vie pe rod până la 1 ha 
Arbuşti 
fructiferi 

până la 1 ha 

Flori şi plante 
ornamentale 

până la 0,3 ha 

Vaci până la 2 capete 

Ovine+caprine  până la 75 capete 

Porci pentru 
îngrăşat 

până la 6 capete 
 

Albine până la 75 familii 

Păsări de curte până la 200 capete 

 
Iniţiatori, deputaţi PSD: Petre Daea, 
Ioan Munteanu, Gavril Mîrza, Vasile 
Mocanu, Marian Ghiveciu, Ion 
Bălan, Ioan Dârzu, Liviu Harbuz, 
Valeriu Steriu, Ion Tăbugan, Marian 
Avram, Zisu Stanciu; deputaţi PNL: 
Anton Marin, Nini Săpunaru, Costel 
Şoptică, Dumitru Gireadă, Radu 
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Stabilirea venitului anual din 
activităţi agricole pe bază de 
norme de venit 
Art. 73. - (1) Venitul dintr-o 
activitate agricolă se stabileşte 
pe bază de norme de venit. 
    (2) Normele de venit se 
stabilesc pe unitatea de 
suprafaţă (ha)/cap de 
animal/familie de albine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. La articolul I punctul 29, 
alineatele (3) şi (4) ale 
articolului 73 vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
             --------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surugiu, George Scarlat, Ioan 
Chirteş, Aurel Niculae, Stelian Dolha 
 
5. La articolul I punctul 29,  
se introduc trei noi puncte, 
punctele 293-295 cu următorul 
cuprins: 
 
Art. 73.- (1) – Nemodificat 
 
 
(2) – Nemodificat 
 
 
          «293. La articolul 73 
după alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, alineatului (21), 
cu următorul cuprins: 
„(21) Cultivarea terenurilor 
cu plante furajere graminee şi 
leguminoase pentru producţia 
de masă verde precum şi 
păşunile şi fâneţele naturale, 
destinate furajării animalelor 
pentru care venitul se 
determină pe baza normelor 
de venit şi a celor prevăzute la 
art.72 alin.(2) nu generează 
venit impozabil.”» 
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    (3) Normele de venit 
corespunzătoare veniturilor 
definite la art. 71 alin. (1) sunt 
stabilite pentru perioada 
impozabilă din anul fiscal 2013 
cuprinsă între 1 februarie 2013 
şi până la sfârşitul anului 
fiscal, potrivit tabelului 
următor: 

Produse 
vegetale 

Suprafaţa 
destinată 
producţiei 
vegetale/ 
cap de animal/ 
familie de 
albine 
 

Norma 
de venit 
- lei - 

Cereale peste 2 ha 449 
Plante 
oleaginoase 

peste 2 ha  458 

Cartof peste 2 ha  3.488 
Sfeclă de zahăr peste 2 ha  697 
Tutun peste 1 ha  1.060 
Hamei pe rod peste 2 ha  1.483 
Legume în 
câmp 

peste 0,5 ha 4.001 

Legume în 
spaţii protejate 

peste 0,2 ha 8.033 

Leguminoase 
pentru boabe 

peste 1,5 ha 801 

Pomi pe rod peste 1,5 ha 4.709 
Vie pe rod peste 0,5 ha 1.385 

 
 

 
 
 
(3) Normele de venit 
corespunzătoare veniturilor 
definite la art. 71 alin. (1) sunt 
stabilite pentru perioada 
impozabilă din anul fiscal 2013 
cuprinsă între 1 februarie 2013 şi 
până la sfârşitul anului fiscal, 
potrivit tabelului următor: 
 

Produse 
vegetale 

Suprafaţa 
destinată 
producţiei 
vegetale/ 
cap de 
animal/ 
familie de 
albine 

Norma 
de venit 
- lei - 

Cereale peste 2 ha 449 
Plante 
oleaginoase 

peste 2 ha  458 

Cartof peste 2 ha  2900 
Sfeclă de zahăr peste 2 ha  697 
Tutun peste 1 ha  1060 
Hamei pe rod peste 2 ha  1483 
Legume în 
câmp 

peste 0,5 ha 2326 

Legume în 
spaţii protejate 

peste 0,2 ha 5117 

Leguminoase 
pentru boabe 

peste 1,5 ha 801 

Pomi pe rod peste 1,5 ha 3800 
Vie pe rod peste 1 ha 1385 
Arbuşti 
fructiferi 

peste 1 ha 1385 

Flori şi plante peste 0,3 ha 11773 

 
«294. La articolul 73 alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(3) Normele de venit 
corespunzătoare veniturilor 
definite la art. 71 alin. (1) sunt 
stabilite pentru perioada 
impozabilă din anul fiscal 2013 
cuprinsă între 1 februarie 2013 
şi până la sfârşitul anului fiscal, 
potrivit tabelului următor: 

Produse 
vegetale 

Suprafaţa 
destinată 
producţiei 
vegetale/ 
cap de 
animal/ 
familie de 
albine 

Norma 
de venit 
- lei - 

Cereale peste 2 ha 449 
Plante 
oleaginoase 

peste 2 ha  458 

Cartofi timpuri peste 2 ha  2000 

Cartofi 
toamnă 

peste 2 ha 2500 
 

Sfeclă de zahăr peste 2 ha  697 
Tutun peste 1 ha  1060 
Hamei pe rod peste 2 ha  1483 
Legume în 
câmp 

peste 1 ha 2326 

Legume în 
spaţii protejate 

peste 1 ha 5117 

Leguminoase 
pentru boabe 

peste 2 ha 801 

Pomi pe rod peste 1,5  ha 3800 
Vie pe rod peste 1 ha 1385 
Arbuşti peste 1 ha 1385 

 
 
 
Reducerea normelor de 
venit la cartof pentru a 
stimula cultivarea 
acestuia fiind a doua 
pâine pentru consumul 
populaţiei. 
Creşterea suprafeţei la 
legume de la 0,5 ha la 
1 ha, respectiv 0,2 ha la 
1 ha pentru creşterea 
interesului 
producătorului pentru 
legume, produse 
deficitare pe piaţă de 
aprovizionare a 
populaţiei, evitarea 
bulversării pieţelor 
zonale. 
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Flori şi plante 
ornamentale 

peste 0,3 ha 11.773 

Animale 
Vaci şi bivoliţe peste 2 capete 453 

 
 

10-50 de 
capete 

23 Ovine şi caprine 

peste 50 de 
capete 

65 

6-10 capete 56 Porci pentru 
îngrăşat peste 10 

capete 
177 

50-100 de 
familii 

70 Albine 

peste 100 de 
familii 

98 

100-500 de 
capete 

3 Păsări de curte 

peste 500 de 
capete 

2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Începând cu anul fiscal 
2014, normele de venit se 
stabilesc de către direcţiile 
teritoriale de specialitate ale 

ornamentale 
Animale 
Vaci peste 2 capete 453 

Bivoliţe  peste 2 capete  326 

Ovine peste 50 capete 47 
 

Caprine peste 25 capete 47 
 

Porci pentru 
îngrăşat 
 

peste 6 capete 
 

56 
 

Albine peste 75 
familii 

40 

Păsări de curte peste 100 
capete 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Începând cu anul fiscal 2014, 
normele de venit pentru fiecare 
judeţ/municipiul Bucureşti se 
propun de către entităţile 

fructiferi 
Flori şi plante 
ornamentale 

peste 0,3 ha 11773 

Animale 
Vaci 2 capete 200 

Ovine+caprine  75 capete  47 

Porci pentru 
îngrăşat 
 

peste 6 capete 
 

56 

Albine peste 75 
familii 

40 

Păsări de curte peste 200 
capete 

3 

 

Iniţiatori, deputaţi PSD: Petre Daea, 
Ioan Munteanu, Gavril Mîrza, Vasile 
Mocanu, Marian Ghiveciu, Ion 
Bălan, Ioan Dârzu, Liviu Harbuz, 
Valeriu Steriu, Ion Tăbugan, Marian 
Avram, Zisu Stanciu; deputaţi PNL: 
Anton Marin, Nini Săpunaru, Costel 
Şoptică, Dumitru Gireadă, Radu 
Surugiu, George Scarlat, Ioan 
Chirteş, Aurel Niculae, Stelian Dolha 
 
«295. La articolul 73 alineatul 
(4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(4) Începând cu anul fiscal 
2014, normele de venit se 
stabilesc de către direcţiile 
teritoriale de specialitate ale 
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Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, se aprobă şi 
se publică de către direcţiile 
generale ale finanţelor publice 
teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice, până cel 
târziu la data de 15 februarie a 
anului pentru care se aplică 
aceste norme de venit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Calculul şi plata 
impozitului aferent 
veniturilor din activităţi 
agricole 
    Art. 74. - (1) Impozitul pe 
venitul din activităţi agricole se 
calculează de organul fiscal 
competent prin aplicarea unei 
cote de 16% asupra venitului 
anual din activităţi agricole 
stabilit pe baza normei anuale 
de venit, impozitul fiind final. 

publice mandatate de 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, se aprobă şi 
se publică de către direcţiile 
generale ale finanţelor publice 
teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice, până cel 
târziu la data de 15 februarie a 
anului pentru care se aplică 
aceste norme de venit.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, se aprobă şi 
se publică de către direcţiile 
generale ale finanţelor publice 
teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice, până cel 
târziu la data de 15 februarie a 
anului pentru care se aplică 
aceste norme de venit. Normele 
de venit astfel stabilite nu pot 
să difere cu mai mult de 50% 
de nivelul normelor stabilite  
pentru perioada impozabilă 
din anul fiscal 2013 cuprinsă 
între 1 februarie 2013 şi până 
la sfârşitul anului fiscal. 
 
 
 
 
 
Art. 74. – (1) – Nemodificat 
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    (2) Contribuabilul care 
desfăşoară o activitate agricolă 
prevăzută la art. 71 alin. (1) 
pentru care venitul se 
determină pe bază de normă de 
venit are obligaţia de a depune 
anual o declaraţie la organul 
fiscal competent, până la data 
de 25 mai inclusiv a anului 
fiscal, pentru anul în curs. În 
cazul în care activitatea se 
desfăşoară în cadrul unei 
asocieri fără personalitate 
juridică, obligaţia depunerii 
declaraţiei la organul fiscal 
competent revine asociatului 
care răspunde pentru 
îndeplinirea obligaţiilor 
asociaţiei faţă de autorităţile 
publice în cadrul aceluiaşi 
termen. Anexa declaraţiei 
depusă de asociatul desemnat 
va cuprinde şi cota de 
distribuire ce revine fiecărui 
membru asociat din venitul 
impozabil calculat la nivelul 
asocierii. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ---------------- 

(2) Contribuabilul care 
desfăşoară o activitate agricolă 
prevăzută la art. 71 alin. (1) 
pentru care venitul se determină 
pe bază de normă de venit are 
obligaţia de a depune anual o 
declaraţie la organul fiscal 
competent, prin administraţia 
publică locală, până la data de 
25 iunie inclusiv a anului fiscal, 
pentru anul în curs. Modul de 
organizare a depunerii 
declaraţiilor fiscale se va 
stabili prin ordin comun al 
ministrului finanţelor publice 
şi ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice. În cazul în care 
activitatea se desfăşoară în 
cadrul unei asocieri fără 
personalitate juridică, obligaţia 
depunerii declaraţiei la organul 
fiscal competent revine 
asociatului care răspunde pentru 
îndeplinirea obligaţiilor 
asociaţiei faţă de autorităţile 
publice în cadrul aceluiaşi 
termen. Anexa declaraţiei 
depusă de asociatul desemnat 
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    (3) Declaraţia prevăzută la 
alin. (2) nu se depune pentru 
veniturile prevăzute la art. 72. 
    (4) Organul fiscal competent 
stabileşte impozitul anual 
datorat şi emite decizia de 
impunere, la termenul şi în 
forma stabilite prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală. 
 
 
 
    (5) Plata impozitului anual 
stabilit conform deciziei de 
impunere anuale se efectuează 
către bugetul de stat în două 
rate egale, astfel: 
    a) 50% din impozit până la 
data de 25 octombrie 
inclusiv; 
    b) 50% din impozit până la 

va cuprinde şi cota de 
distribuire ce revine fiecărui 
membru asociat din venitul 
impozabil calculat la nivelul 
asocierii. 
 
(3) – Nemodificat 
 
 
(4) – Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
La articolul I punctul 29, 
alineatul (5) al articolului 74 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(5) Plata impozitului anual 
stabilit conform deciziei de 
impunere anuală se efectuează 
către bugetul de stat până la 
data de 15 decembrie inclusiv.” 
 
Iniţiatori, deputaţi PSD: Petre Daea, 
Ioan Munteanu, Gavril Mîrza, Vasile 
Mocanu, Marian Ghiveciu, Ion 
Bălan, Ioan Dârzu, Liviu Harbuz, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunt culturi care nu se 
recoltează până la 25 
octombrie, exemplu 
sfecla de zahăr. 
Să nu punem pe 
drumuri producătorii 
agricoli. 
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data de 15 decembrie 
inclusiv. 
 
 
 
 
    (6) Impozitul se virează la 
bugetul de stat şi din acesta 
nu se distribuie cote defalcate 
către bugetele locale.” 

Valeriu Steriu, Ion Tăbugan, Marian 
Avram, Zisu Stanciu; deputaţi PNL: 
Anton Marin, Nini Săpunaru, Costel 
Şoptică, Dumitru Gireadă, Radu 
Surugiu, George Scarlat, Ioan 
Chirteş, Aurel Niculae, Stelian Dolha 
 
 
 

2.  

 

 La articolul I după punctul 
29, se introduce un punct nou, 
punctul …, cu următorul 
cuprins: 
     «…La articolul 78, după 
litera f) a alineatului (1) se 
introduc două noi litere, literele 
f1) şi f2), cu următorul cuprins: 
    f1) venituri obţinute de 
persoana fizică în baza 
contractului de administrare 
încheiat potrivit Legii nr. 
46/2008 privind Codul silvic, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Fac excepţie 
veniturile realizate din 
exploatarea şi valorificarea 
masei lemnoase, definite 
potrivit legislaţiei în materie, 
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din pădurile pe care 
contribuabilii le au în 
proprietate, în volum de 
maximum 20 mc/an, care sunt 
neimpozabile. 
        f2)  veniturile distribuite 
persoanelor fizice  membrii  
formelor asociative  de 
proprietate – persoane 
juridice, prevăzute la art. 26 
din Legea nr. 1/2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, altele decât 
veniturile neimpozabile  
realizate  din: 
      1. exploatarea şi 
valorificarea  masei lemnoase, 
definite potrivit legislaţiei în 
materie, din pădurile pe care 
le au în proprietate, în volum 
de maximum 20 mc/an,  
pentru fiecare membru 
asociat; 
    2. exploatarea masei 
lemnoase, definite potrivit 
legislaţiei în materie, din 
pădurile pe care le au în 
proprietate, în volum de 
maximum 20 mc/an,  
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acordată fiecărui membru 
asociat.”» 
Comisia pentru agricultură 

3. 31. La articolul 82 
alineatul (8) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  

„(8) Contribuabilii care 
realizează venituri din activităţi 
independente şi/sau din 
activităţi agricole impuse în 
sistem real, silvicultură şi 
piscicultură şi care în cursul 
anului fiscal îşi încetează 
activitatea, precum şi cei care 
intră în suspendare temporară a 
activităţii, potrivit legislaţiei în 
materie, au obligaţia de a 
depune la organul fiscal 
competent o declaraţie, însoţită 
de documente justificative, în 
termen de 15 zile de la data 
producerii evenimentului, în 
vederea recalculării plăţilor 
anticipate.”  

------------- 

Nemodificat   

4. 32. La articolul 83, 
alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
    „Art. 83. - (1) Contribuabilii 
care realizează, individual sau 

---------------- 

Nemodificat   
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într-o formă de asociere, 
venituri din activităţi 
independente, venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor, 
venituri din activităţi agricole, 
silvicultură şi piscicultură, 
determinate în sistem real, au 
obligaţia de a depune o 
declaraţie privind venitul 
realizat la organul fiscal 
competent, pentru fiecare an 
fiscal, până la data de 25 mai 
inclusiv a anului următor celui 
de realizare a venitului. 
Declaraţia privind venitul 
realizat se completează pentru 
fiecare sursă şi categorie de 
venit. Pentru veniturile 
realizate într-o formă de 
asociere, venitul declarat va fi 
venitul net/pierderea distribuită 
din asociere.” 

5. 33. La articolul 83 
alineatul (3), litera g) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    „g) veniturile din activităţi 
agricole a căror impunere este 
finală, potrivit prevederilor art. 

----------- 

Nemodificat   
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74 alin. (1);” 

6. 34. La articolul 86, 
alineatul (4) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
    „(4) Asocierile, cu excepţia 
celor care realizează venituri 
din activităţi agricole impuse 
pe baza normelor de venit, au 
obligaţia să depună la organul 
fiscal competent, până la data 
de 15 martie a anului următor, 
declaraţii anuale de venit, 
conform modelului stabilit de 
Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, care vor 
cuprinde şi distribuţia venitului 
net/pierderii pe asociaţi.” 

----------------- 

Nemodificat   

7. 35. La articolul 94, după 
alineatul (16) se introduc trei 
noi alineate, alineatele (17) -
(19), cu următorul cuprins: 
    „(17) Pentru veniturile din 
activităţi agricole realizate 
până la 1 februarie 2013, 
obligaţiile fiscale sunt cele în 
vigoare la data realizării 
acestora. 
    (18) Pentru veniturile din 
activităţi agricole determinate 

6. La articolul I punctul 35, 
alineatul (18) al articolului 94 
va avea următorul cuprins: 
    
 
 

------------   
 
 
 

     „(18) Pentru veniturile din 
activităţi agricole determinate pe 

Nemodificat   
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pe bază de norme de venit 
obţinute în perioada 1 ianuarie 
2013 şi până la 1 februarie 
2013, normele de venit se 
stabilesc de către direcţiile 
teritoriale de specialitate ale 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi se aprobă 
de către direcţiile generale ale 
finanţelor publice teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor 
Publice. Normele de venit se 
stabilesc, se avizează şi se 
publică până cel târziu la data 
de 31 mai a anului pentru care 
se aplică aceste norme de 
venit. Norma anuală de venit 
se corectează astfel încât să 
corespundă perioadei 
impozabile cuprinse între 1 
ianuarie 2013 şi 1 februarie 
2013. Obligaţiile fiscale sunt 
cele în vigoare la data realizării 
acestora. 
    (19) Pentru veniturile 
obţinute din activităţi agricole 
pentru care venitul net anual se 
determină în sistem real între 1 
ianuarie 2013 şi 1 februarie 

bază de norme de venit obţinute 
în perioada 1 ianuarie 2013 şi 
până la 1 februarie 2013, 
normele de venit se propun de 
către entităţile publice 
mandatate de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
şi se aprobă de către direcţiile 
generale ale finanţelor publice 
teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice. Normele de 
venit se propun, se avizează şi 
se publică până cel târziu la data 
de 31 mai a anului pentru care se 
aplică aceste norme de venit. 
Norma anuală de venit se 
corectează astfel încât să 
corespundă perioadei impozabile 
cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
1 februarie 2013. Obligaţiile 
fiscale sunt cele în vigoare la 
data realizării acestora.” 
 
 
 
 
 

----------- 
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2013 nu se mai stabilesc plăţi 
anticipate, iar venitul net anual 
se declară până la data de 25 
mai 2014.” 

8. 

---------- 

7. La articolul I, după punctul 
68 se introduce un nou punct, 
pct. 681, cu următorul cuprins: 
      „681. La articolul 20610, 
alineatele (2) şi (4) vor avea 
următorul cuprins:  
        (2) Pentru berea produsă de 
micii producători independenţi, 
cu o producţie ce nu depăşeşte 
200.000 hl/an, se aplică accize 
specifice reduse. Acelaşi regim 
se aplică şi pentru berea 
provenită de la micii producători 
independenţi din alte state 
membre, potrivit prevederilor 
din normele metodologice. 

…………………………….  
      (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 

Nemodificat   
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din normele metodologice.” 

9.  
 
77. La titlul VII „Accize şi 

alte taxe speciale”, în anexa nr. 
1, la nr.crt. 1 – Bere, nivelul 
accizei prevăzut în coloana 3 
se modifică şi va fi de 0,8228 
euro/hl/1 grad Plato, la 
subpunctul 1.1 – Bere produsă 
de producătorii independenţi 
cu o capacitate de o producţie 
anuală ce nu depăşeşte 200 mii 
hl, nivelul accizei prevăzut în 
coloana 3 se modifică şi va fi 
de 0,473 euro/hl/1 grad Plato.  

77. La articolul I, punctul 77 
va avea următorul cuprins: 
       „77. La titlul VII „Accize şi 
alte taxe speciale”, în anexa nr. 
1, la nr.crt. 1 – Bere, nivelul 
accizei prevăzut în coloana 3 se 
modifică şi va fi de 0,8228 
euro/hl/1 grad Plato, la 
subpunctul 1.1 – Bere produsă 
de producătorii independenţi cu 
o producţie anuală ce nu 
depăşeşte 200 mii hl, nivelul 
accizei prevăzut în coloana 3 se 
modifică şi va fi de 0,473 
euro/hl/1 grad Plato. Aceste 
niveluri de acciză se aplică 
până la data de 31 decembrie 
2017 inclusiv.” 

Nemodificat   

10.  
 
 
 
 
 
(6) Prevederile alin.(2) 

lit.c) se aplică până la data de 
21 mai 2013, inclusiv. 

 La articolul I, după punctul 
68 se introduce un punct nou, 
punctul 681 cu următorul 
cuprins: 
„681 – La articolul 160, 
alineatul (6) se modifică si va 
avea următorul cuprins: 
(6) Prevederile alin.(2) lit.c) se 
aplică până la data de 31 mai 
2014, inclusiv.” 

Pentru continuarea 
taxării inverse în 
domeniul 
comercializării 
cerealelor şi plantelor 
tehnice 
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Deputaţi PNL: Anton Marin, Nini 
Săpunaru, Costel Şoptică, Dumitru 
Gireadă, Radu Surugiu, George 
Scarlat, Ioan Chirteş, Aurel Niculae, 
Laurenţiu Ţigăeru, Stelian Dolha 
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