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AVIZ 

 asupra Propunerii legislative pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter 
temporar pentru livrarea de carburanţi 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 

sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care este sesizată în 

fond, cu Propunerea legislativă pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter temporar pentru 

livrarea de carburanţi, transmisă cu adresa nr. P.l.x. 297/2022 din 23 mai 2022, înregistrată la 

comisie sub nr.4c-3/369/2022 din 23 mai 2022. 

  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.1376/08.03.2022 avizează favorabil 

prezentul proiect de act normativ. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.307/25.03.2022, avizează favorabil propunerea 

legislativă cu observații și propuneri. 

                        Consiliul Concurenței menționează că: măsurile de sprijin privind reducerea cotei 

TVA şi a accizei pentru o perioadă bine determinată în timp nu reprezintă ajutor de stat dacă 

acestea se acordă în baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii, care se aplică în mod egal şi 

cu caracter general tuturor întreprinderilor din toate sectoarele economiei. Cu toate acestea, 

apreciem faptul că este oportun ca Ministerul Finanţelor să se pronunţe cu referire la modificarea 

pragurilor şi condiţiilor din directivele de resort {Directiva 2003/CE a Consiliului din 27 octombrie 

2003 de restructurare a cadrului comunitar pentru impozitarea produselor energetice şi Directiva 

2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006privind sistemul comun al taxei pe valoarea 

adăugată), având în vedere competenţele acestei instituţii în acest domeniu. 

                        Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 

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

ședința din 18 mai 2022. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri fiscale, 

cu caracter temporar, pentru anul 2022, în sensul reducerii cu 50% a accizei pentru benzina fără 

plumb şi motorină din valoarea prevăzută pentru anul 2022, precum şi o reducere a cotei TVA 

pentru benzină fără plumb şi motorină de la valoarea de 19% din prezent, la 5%. 
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Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 04 octombrie 

2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a Propunerii legislative privind adoptarea unor măsuri 

fiscale cu caracter temporar pentru livrarea de carburanţi. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consilier parlamentar, Narcis Rebedea 


