
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

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

 
                      București, 21.11.2022 

                   Nr.4c-3/536/2022 
      
 
 
 

AVIZ 

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 prevederile art.95 și ale art.117 alin(3) 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 și 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care sunt sesizate în fond 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, transmis cu adresa nr. P.L.x.481/2022 din 19  

septembrie 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/536 din 19 septembrie 2022.   

  Consiliul Legislativ, nr.688 din 17.06.2020, avizează favorabil proiectul de ordonanță de 

urgență cu observații și propuneri. 

             Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 12 

septembrie 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 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 
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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. 

 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 15 noiembrie 2022. 

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

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Narcis Rebedea 


