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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 
 

                  Bucureşti, 15.11.2022 
                                                             Nr.4c-3/725/2022 

 
  

  
COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 

DOMNULUI PREȘEDINTE BOGDAN-IULIAN HUȚUCĂ 
 
  
 

   
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.131/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi 
motorină şi pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru 
instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal 
ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, trimis spre examinare pe fond Comisiei pentru industrii 
şi servicii și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu adresa nr. PLx.682/2022 din 31 octombrie 2022.   
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege 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 

 

simona.tirzioru
Original
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Bucureşti, 15.11.2022 

                                                             Nr.4c-3/725/2022 
 
 

RAPORT  PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.131/2022 

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2022 pentru 
susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art.18 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind 

monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de 
abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 
 

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

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.131/2022 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2022 pentru susţinerea acordării 
de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor 
rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr. PLx.682/2022 
din 31 octombrie 2022, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/725 din 31 octombrie 
2022.      
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1087/29.09.2022, avizează favorabil proiectul de ordonanță de 
urgență, cu observaţii şi propuneri.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 24 
octombrie 2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, 
republicată.   
 Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din 08 noiembrie 2022 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare extinderea, până la 31 decembrie 2022, a 
posibilităţii acordării unei reduceri de preţ în cuantum de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, de către operatorii 
economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali - persoane fizice şi juridice care 
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achiziţionează carburanţii pentru consumul propriu, precum şi instituirea unui mecanism de sprijin de la 
bugetul de stat, de 0,25 lei/litru, inclusiv TVA, pentru operatorii economici care acordă această reducere.  
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 15 
noiembrie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.131/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru 
modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului 
naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi 
de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport preliminar.       
 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență.  

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege 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. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Alexandra Zorilă 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE  
 

Nr. 
crt. 

 
OUG 106/2022 OUG 131/2022 Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1.   Titlul Legii 
LEGE 

pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.131/2022 
privind modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 

nr.106/2022 pentru 
susţinerea acordării de 

reduceri ale preţurilor la 
benzină şi motorină şi pentru 

modificarea art.18 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2022 

pentru instituirea Sistemului 
naţional privind 
monitorizarea 

transporturilor rutiere de 
bunuri cu risc fiscal ridicat 

RO e-Transport şi de 
abrogare a art.XXVIII din 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2021 

privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea 

unor acte normative 
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2.   Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.131 din 29 
septembrie 2022 privind 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2022 pentru 
susţinerea acordării de reduceri 
ale preţurilor la benzină şi 
motorină şi pentru modificarea 
art.18 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.41/2022 pentru instituirea 
Sistemului naţional privind 
monitorizarea transporturilor 
rutiere de bunuri cu risc fiscal 
ridicat RO e-Transport şi de 
abrogare a art.XXVIII din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2021 
privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.956 din 
30 septembrie 2022, cu 
următoarea modificare:  

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.131 din 29 
septembrie 2022 privind 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2022 pentru 
susţinerea acordării de reduceri 
ale preţurilor la benzină şi 
motorină şi pentru modificarea 
art.18 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.41/2022 pentru instituirea 
Sistemului naţional privind 
monitorizarea transporturilor 
rutiere de bunuri cu risc fiscal 
ridicat RO e-Transport şi de 
abrogare a art.XXVIII din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2021 
privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.956 din 
30 septembrie 2022, cu 
următoarele modificări: 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii  

 

3.  Titlul Ordonanței 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
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nr. 106/2022 pentru susţinerea 
acordării de reduceri ale 

preţurilor la benzină şi motorină 
şi pentru modificarea art. 18 din 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 41/2022 pentru 
instituirea Sistemului naţional 

privind monitorizarea 
transporturilor rutiere de bunuri 

cu risc fiscal ridicat RO e-
Transport şi de abrogare a art. 

XXVIII din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 

nr. 130/2021 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte 
normative 

4.  Art. I. - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 106/2022 pentru 
susţinerea acordării de 
reduceri ale preţurilor la 
benzină şi motorină şi pentru 
modificarea art. 18 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului 
nr. 41/2022 pentru instituirea 
Sistemului naţional privind 
monitorizarea transporturilor 
rutiere de bunuri cu risc fiscal 
ridicat RO e-Transport şi de 
abrogare a art. XXVIII din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului 
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nr. 130/2021 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte 
normative, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 657 
din 30 iunie 2022, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

5.  1. La articolul I, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins: 
"(11) În perioada 1 octombrie 
2022-31 decembrie 2022, 
operatorii economici care 
comercializează benzină şi 
motorină către clienţii finali - 
persoane fizice şi juridice, 
precum şi către operatorii 
economici autorizaţi care 
achiziţionează carburanţii din 
depozite şi/sau staţii de 
distribuţie pentru consumul 
propriu sau pentru revânzare 
şi care acordă o reducere de 
preţ de 0,5 lei/litru, inclusiv 
TVA, la preţul de vânzare, 
beneficiază de la bugetul de 
stat de o compensare de 0,25 
lei/litru, inclusiv TVA, 
aferentă reducerii acordate. 
Pentru fracţiuni dintr-un 
litru, reducerea de preţ şi, 

 La articolul I punctul 1, alin. 
(11) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
(11) În perioada cuprinsă între 
data intrării în vigoare a legii 
de aprobare a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 
131/2022 și data de 31 
decembrie 2022, operatorii 
economici autorizați care 
comercializează benzină și 
motorină către clienții finali - 
persoane fizice şi juridice - și 
care acordă o reducere de preț 
de 0.5 lei/litru, inclusiv TVA, 
la preţul de vânzare, 
beneficiază de la bugetul de 
stat de o compensare de 0.25 
lei/litru, inclusiv TVA, aferentă 
reducerii acordate.  
Pentru fracțiuni dintr-un litru, 
reducerea de preț și, respectiv, 
compensarea se vor acorda 
proporțional. 

Este necesară 
modificarea acestui 
articol pentru atingerea 
scopului pentru care 
OUG 106/2022 și 
131/2022 au fost 
adoptate: compensarea 
de la bugetul de stat a 
0,25 lei/litru, inclusiv 
TVA, doar pentru 
operatorii economici 
autorizați care 
comercializează 
benzină și motorină 
către consumatorii 
finali și care acordă o 
reducere de preț de 0.5 
lei/litru, inclusiv TVA, 
la preţul de vânzare.  
Prin această 
modificare, se oferă 
fără discriminare 
posibilitatea acordării 
către clienții finali – 
persoane fizice și 
juridice, a unei 
reduceri de preț la 
prețul de vânzare în 
valoare de 0.5 lei/litru 
și compensării de la 
bugetul de stat a 0.25 
lei/litru aferentă 
reducerii acordate, de 
către  operatorii 
economici autorizați, 
care dețin atestate de 
înregistrare pentru 
distribuția și 



8 
 

respectiv, compensarea se vor 
acorda proporţional." 

Operatorii economici care 
acordă reducerea de preț de 
0.5 lei/litru, inclusiv TVA, 
beneficiază de compensarea 
de 0.25 lei/litru, inclusiv 
TVA, numai pentru 
cantitățile de benzină și 
motorină comercializate 
pentru care nu a fost aplicată 
anterior reducerea de 0.5 
lei/litru de către producător/ 
furnizor/ importator. 
 
 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 

comercializarea în 
sistem angro și en 
detail de produse 
energetice emise de 
autoritatea competentă 
(producători/ 
importatori/ 
revânzători angro sau 
en detail).  
Ambiguitățile textelor 
OUG 106/2022 și a 
131/2022 au deschis 
calea evaziunii fiscale 
pentru obligațiile 
fiscale compensate de 
mai multe ori pe lanțul 
de distribuție pentru 
aceleași cantități 
vândute, prin 
posibilitatea depunerii 
de mai multe ori a 
declarației 179 pe 
lanțul de distribuție de 
la producători/ 
importatori și până la 
clientul final. 
Acest lucru este 
favorizat prin vânzări 
succesive între firme 
care dețin atestate de 
comercializare angro 
și care primesc inițial 
pe factură discount 
acordat de furnizor, iar 
ulterior aplică și ei 
reducerea pentru care 
solicită și ei 
compensarea de la 
buget.  
Având în vedere că în 
România sunt atestați 
pentru comercializarea 
carburanților câteva 
mii de operatori 
economici (peste 1000 
atestați angro și peste 
1500 atestați en 
detail), între care 
există lunar sute de mii 
de tranzacții care nu 
pot fi verificate în timp 
util de către organele 
de control, miile de 
declarații 179 care 
sunt depuse în baza 
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OUG produc efecte 
lunar cu repercusiuni 
grave asupra 
încasărilor la bugetul 
de stat, eliminând 
astfel predictibilitatea 
sumelor necesare 
pentru susținerea de 
către bugetul de stat a 
sumelor alocate pentru 
această măsură socială 
și generând un 
dezechilibru major.  
De la momentul 
aprobării OUG 
106/2022, dar în 
special după apariția 
OUG 131/2022, pe 
lanțul de distribuție al 
carburanților au apărut 
tot felul de modalități 
prin care se facilitează 
depunerea multiplă a 
declarațiilor 179 
pentru aceeași 
cantitate consumată de 
clientul final: 
interpunerea mai 
multor angrosiști pe 
același lanț, vânzarea 
din pompele 
benzinăriilor de 
cantități mari prin 
tranzacții card sau 
cash care ulterior se 
reintroduc în circuitul 
comercial și sunt 
supuse discountării și 
compesării prin simpla 
omitere  a evidențierii 
pe documentele de 
vânzare a reducerii 
acordate de furnizor. 
Din aceste cauze, este 
nevoie urgentă să fie 
adoptate aceste 
modificări, prin care s-
ar atinge exact scopul 
și esența OUG 
106/2022: „pentru a 
contracara efectul 
creșterii prețului la 
benzină și motorină 
asupra nivelului de trai 
al populației, precum 
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și asupra activității 
operatorilor 
economici, care au de 
suferit din cauza 
costurilor crescute și 
implicit a majorării  
prețurilor pentru alte 
produse și servicii”. 

6. Art. I. 
 
 
(2) În perioada de aplicare a 
prezentei scheme de 
compensare, operatorii 
economici prevăzuţi la alin. 
(1), care comercializează 
benzina şi motorina către 
clienţi finali prin intermediul 
staţiilor de carburanţi, vor 
afişa pe totem preţul care 
include această reducere de 
preţ, iar în sistemul de 
gestiune şi la pompă va fi 
înscris preţul de vânzare fără 
reducerea comercială. 
(3) În cazul acordării 
reducerii de preţ prevăzute la 
alin. (1), aceasta se va 
evidenţia distinct pe 
documentele fiscale aferente 
vânzărilor, bonuri fiscale 
şi/sau facturi. 
(4) Măsura compensării 
prevăzută la alin. (1) se 
aplică pentru 
comercializarea benzinei şi 
motorinei către clienţi finali 
pentru consumul propriu, 
atât la vânzarea cu 

2. La articolul I, alineatele (2), 
(3) şi (4) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
"(2) În perioada de aplicare a 
prezentei scheme de 
compensare, operatorii 
economici prevăzuţi la alin. (1) 
şi (11) care comercializează 
benzină şi motorină prin 
intermediul staţiilor de 
distribuţie carburanţi vor afişa 
pe totem preţul care include 
această reducere de preţ, iar în 
sistemul de gestiune şi la pompă 
va fi înscris preţul de vânzare 
fără reducerea comercială. 
 
(3) În cazul acordării reducerii 
de preţ prevăzute la alin. (1) şi 
(11), aceasta se va evidenţia 
distinct pe documentele fiscale 
aferente vânzărilor, bonuri 
fiscale şi/sau facturi. 
(4) Începând cu data de 1 
octombrie 2022, livrările de 
carburanţi, benzină şi 
motorină, efectuate în baza 
bonurilor de valoare pentru 
carburanţi auto, sunt 
exceptate de la aplicarea 
prevederilor alin. (3). 
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amănuntul, cât şi la 
vânzarea angro prin 
depozitele 
furnizorilor/distribuitorilor. 

Reducerea de preţ prevăzută 
la alin. (11) va fi acordată prin 
livrarea unei cantităţi 
suplimentare de carburant 
corespunzătoare contravalorii 
reducerii de preţ aplicabile 
livrărilor respective, iar 
reducerea de preţ se va 
evidenţia distinct pe bonul 
nefiscal." 

7. Art. II. 
 
 
(2) Compensaţia de 0,25 
lei/litru se stabileşte şi se 
individualizează de către 
operatorii economici 
prevăzuţi la art. I alin. (1) 
într-o declaraţie al cărei 
model se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală. Declaraţia se depune 
la organul fiscal competent 
din cadrul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, până 
la data de 25 a lunii 
următoare celei în care s-a 
acordat reducerea şi 
reprezintă şi cerere de 
compensare. 

3. La articolul II, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(2) Compensaţia de 0,25 
lei/litru se stabileşte şi se 
individualizează de către 
operatorii economici prevăzuţi 
la art. I alin. (1) şi (11) într-o 
declaraţie al cărei model se 
aprobă prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală. Declaraţia se depune la 
organul fiscal competent din 
cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală până la 
data de 25 a lunii următoare 
celei în care s-a acordat 
reducerea şi reprezintă şi cerere 
de compensare." 

   

8.  
 
 
Art. V. - (1) Se interzice 
revânzarea produselor 

4. La articolul V, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. V. - (1) Se interzice 
revânzarea produselor 

La articolul I punctul 4, 
alineatul (1) al articolului V 
va avea următorul cuprins: 
„Art.V.- (1) Se interzice 
revânzarea produselor 

La articolul I punctul 4, 
alineatul (1) al articolului V 
va avea următorul cuprins: 
Art. V. - (1) Se interzice 
revânzarea produselor 
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achiziţionate în condiţiile art. 
I alin. (1). 

achiziţionate în condiţiile art. I 
alin. (1) şi (11), cu excepţia 
operaţiunilor de revânzare 
realizate de către operatorii 
economici autorizaţi 
prevăzuţi la art. I alin. (11), 
care deţin atestate de 
înregistrare pentru distribuţie 
şi comercializare în sistem 
angro de produse energetice 
emise de către autoritatea 
competentă, conform art. 435 
alin. (3) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, care 
sunt obligaţi să acorde 
clienţilor finali, persoane 
fizice sau juridice, reducerea 
de preţ aplicată de către 
producători/furnizori/importa
tori potrivit dispoziţiilor art. I 
alin. (11) şi să o evidenţieze 
distinct pe factura emisă 
conform art. I alin. (3)." 

achiziţionate în condiţiile art.I 
alin.(1) şi (11), cu excepţia 
operaţiunilor de revânzare 
realizate de către operatorii 
economici autorizaţi prevăzuţi 
la art.I alin.(1) şi (11), care 
deţin atestate de înregistrare 
pentru distribuţie şi 
comercializare în sistem angro 
şi en detail de produse 
energetice emise de către 
autoritatea competentă, 
conform art.435 alin.(3) şi (4) 
din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, care 
sunt obligaţi să acorde 
clienţilor finali, persoane fizice 
sau juridice, precum şi altor 
operatori economici 
autorizaţi prevăzuţi la art.I 
alin.(1) şi (11), care deţin 
atestate de înregistrare 
pentru distribuţie şi 
comercializare în sistem 
angro şi en detail de produse 
energetice emise de către 
autoritatea competentă 
conform art.435 alin.(3) şi (4) 
din Legea nr.227/2015 , cu 
modificările şi completările 
ulterioare, reducerea de preţ 
aplicată de către 
producători/furnizori/importato
ri potrivit dispoziţiilor art.I 
alin.(11) şi să o evidenţieze 

achiziționate în condițiile Art. I 
alin (1) și (11). 
 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii  
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distinct pe factura emisă 
conform art.I alin.(3).” 

9.  5. La articolul V, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 
"(21) Revânzarea produselor 
achiziţionate în condiţiile art. 
I alin. (11) de către clienţii 
finali, persoane fizice şi 
juridice, precum şi de către 
operatorii economici 
autorizaţi care achiziţionează 
carburanţii din depozite şi/sau 
staţii de distribuţie pentru 
revânzare, cu nerespectarea 
obligaţiilor prevăzute la alin. 
(1), constituie contravenţie şi 
se sancţionează de către 
autorităţile prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 84/2022, 
astfel: 
a) cu amendă de la 50.000 lei 
la 500.000 lei pentru 
contravenţiile săvârşite de 
persoane juridice prin 
derogare de la dispoziţiile art. 
8 alin. (2) lit. a) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr. 2/2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
b) cu amendă de la 5.500 lei la 
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11.000 lei pentru 
contravenţiile săvârşite de 
persoane fizice." 

10.  
 
 
(3) Contravenţiei prevăzute 
la alin. (2) îi sunt aplicabile 
dispoziţiile din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

6. La articolul V, alineatul (3) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(3) Contravenţiilor prevăzute 
la alin. (2) şi (21) le sunt 
aplicabile dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului 
nr. 2/2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare." 

   

11.  Art. II. - În termen de 15 zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
se va emite ordinul 
preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală prevăzut la art. I pct. 3, 
care se va publica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

   

12.  Art. III. - Prezenta ordonanţă 
de urgenţă intră în vigoare la 
data publicării ei în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, cu 
excepţia prevederilor art. I pct. 
5, care intră în vigoare la 10 zile 
de la data publicării. 

   

 


