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A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul fiscal şi vamal 

 

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

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

politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, 

în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul fiscal şi vamal, transmisă cu adresa nr. PL-x 481 din             

19 septembrie 2022, înregistrat sub nr. 4c-1/432 din 19 septembrie 2022.  

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2022 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal, în 

ședința din 12 septembrie 2022. 

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

art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

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

proiectul de lege menționat mai sus, în ședința din 4 octombrie 2022. 

             Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal. Actul normativ prevede 

prelungirea datei la care se raportează obligaţiile bugetare restante la 31 decembrie 

2021 şi care pot face obiectul restructurării. Astfel, este prelungit, până la 31 ianuarie 

2023, termenul de depunere a notificării privind intenţia de restructurare a 

obligaţiilor bugetare şi, până la 31 iulie 2023, termenul de depunere a solicitării de 

restructurare a obligaţiilor bugetare. De asemenea, proiectul vizează modificarea 
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Legii nr.86/2006, în vederea punerii de acord cu Decizia Curţii Constituţionale 

nr.176/2022. Astfel, sunt asimilate infracţiunii de contrabandă colectarea, deţinerea, 

transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea bunurilor sau a mărfurilor 

care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscute ca provenind din contrabanda, 

dacă sunt depăşite anumite cantităţi. Totodată, actul normativ prevede modificarea 

Legii nr.227/2015, după cum urmează: în domeniul TVA, este prelungit, până la 31 

decembrie 2026, termenul privind aplicarea taxării inverse pentru: livrarea de 

cereale şi plante tehnice, transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, 

livrarea de energie electrică şi gaze naturale către un comerciant persoană 

impozabilă, stabilit în România, transferul de certificate verzi, furnizări de telefoane 

mobile, furnizări de dispozitive cu circuite integrate, furnizările de console de jocuri, 

tablete PC şi laptopuri, iar în domeniul accizelor, proiectul vizează introducerea în 

legislaţia naţională a unei prevederi referitoare la pragul maximal al concentraţiei 

alcoolice de 8,5 % vol., pentru care se pot aplica accize reduse la orice tip de alte 

băuturi fermentate, necarbonatate sau spumoase. Proiectul dispune şi abrogarea 

dispoziţiilor privind organizarea Loteriei bonurilor fiscale cuprinse în Ordonanţa 

Guvernului nr.10/2015. 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea 

de motive, precum și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații şi 

propuneri, transmis cu adresa nr. 688 din 17 iunie 2022. 

                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul fiscal şi vamal, în forma adoptată de Senat. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
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