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 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în 

procedură obișnuită, prin adresa nr. PL.x 349 din 7 octombrie 2013, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2013 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic au examinat proiectul de Lege mai sus 

menţionat în şedinţa din 22 octombrie 2013. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu 

amendamentele admise prezentate în Anexa la prezentul aviz. 

 

        PREŞEDINTE         SECRETAR 

     MARIN ALMĂJANU    ION MARCEL CIOLACU 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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                                                                                                                                                                   ANEXA 
Amendamente admise 

 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. Prevedere lege Propunere de modificare Motivaţie 

1.  Art. 19. La articolul 207, dupa litera e) 
se introduc șase noi litere, literele f)-
k), cu următorul cuprins: 
 „f) bijuterii din aur și/sau din platină 
cu codul NC 7113 19 00, cu excepția 
verighetelor;  
g) confecții din blănuri naturale, cu 
codurile NC: 4303 10 10 si 4303 10 
90;  
h) iahturi și alte nave și ambarcațiuni 
cu sau fară motor pentru agrement, 
cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 și 
8903 99, cu excepția celor destinate 
utilizării în sportul de performanță;  
i) autoturisme și autoturisme de teren, 
inclusiv cele importate sau 
achiziționate intracomunitar, noi sau 
rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 
24 si 8703 33, a căror capacitate 
cilindrică este mai mare  sau egala cu 
3.000 cm3;  
j) arme de vânatoare și arme de uz 
personal, altele decât cele de uz 
militar sau de uz sportiv, cu 
codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 

Art. 19. La articolul 207, dupa litera e) 
se introduc șase noi litere, literele f)-
k), cu următorul cuprins: 
„f) bijuterii din aur și/sau din platină cu 
codul NC 7113 19 00, cu excepția 
verighetelor;  
g) confecții din blănuri naturale, cu 
codurile NC: 4303 10 10 si 4303 10 
90;  
h) iahturi și alte nave și ambarcațiuni 
cu sau fară motor pentru agrement, cu 
codurile NC: 8903 91, 8903 92 și 8903 
99, cu excepția celor destinate utilizării 
în sportul de performanță;  
i) autoturisme și autoturisme de teren, 
inclusiv cele importate sau 
achiziționate intracomunitar, noi sau 
rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 
24 si 8703 33, a căror capacitate 
cilindrică este mai mare  sau egala cu 
3.000 cm3;  
j) arme, altele decât cele cu 
destinație militară, sportivă, 
vînatoare sau utilitară, cu codurile 
NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;  

Pentru armonizare cu terminologia 

Legii 295/2004 privind regimul 

armelor şi al muniţiilor, unde armele 

sunt clasificate în funcţie de 

destinaţie. Rămân accizabile armele 

cu destinaţie apărare şi pază, 

colecţie, autoapărare şi 

agrement, care satisfac doar 

necesităţi ale persoanelor fizice, 

nu şi scopuri sociale sau de interes 

public. 

 

Pentru tratament egal între armele 

cu destinaţie sport şi cele cu 

destinaţie utilitară şi vânătoare, care 

servesc în egală măsură protejării şi 



00 00;  
k) cartușe cu glonț și alte tipuri de 
muniție pentru armele prevaăzute la 
lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 
29, 9306 30.” 
 
 
 

k) muniție pentru armele 
prevăzute la lit. j), altele decât 
cele cu destinație militară, 
sportivă,  vînatoare sau utilitară, 
cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 
9306 30.” 
 
Autor: Deputat PNL Dan Coriolan 
Simedru 

sporirii unui bun public şi satisfacerii 

unor necesităţi de interes public şi 

imagine publică – protecţia faunei, 

ameliorarea speciilor sălbatice, 

combaterea dăunătorilor (în special 

câinii fără stăpân), cercetarea 

ştiinţifică şi activitatea didactică, 

precum şi paza bunurilor şi a 

persoanelor, dupa cum se legifereaza 

în Legea 407/2006 şi în Legea 

295/2004. 

 

Pentru armonizare cu prevederile 

Legii 407/2006 şi 295/2004, care 

recunosc deja caracterul sportiv al 

vânătorii. 

2.  Art. 21. La articolul 209, alineatele (1) 
și (3) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: „ 
Art. 209. - 
(1) Plătitorii de accize pentru 
produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-
c) si lit. f)-k) sunt operatorii 
economici care produc, 

Art. 21. La articolul 209, alineatele (1) 
și (3) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: „ 
Art. 209. - 
(1) Plătitorii de accize pentru produsele 
prevăzute la art. 207 lit. a)-c) si lit. f)-
k) sunt operatorii economici care 
produc, achiziționeaza din teritoriul 

Pentru un control total al cantităţii şi 

tipurilor de arme şi muniţii ce intră în 

ţară. 

 

Pentru evitarea evaziunii şi a 
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achiziționeaza din teritoriul comunitar 
ori importă astfel de produse. 
 
 
 

comunitar ori importă astfel de 
produse, iar pentru produsele 
prevazute la lit. j) si k) și 
persoanele fizice ce achiziționează 
din teritoriul comunitar ori importă 
astfel de produse. 
 
Autor: Deputat PNL Dan Coriolan 
Simedru 

comerţului paralel, neautorizat şi 

neimpozitabil cu arme şi muniţii. 

 

Pentru unitatea conceptului iniţial de 

a se acciza armele ce intră în uzul 

persoanelor fizice. 

3.  Art. 23. La articolul 211, după litera c) 
se introduce o nouă literă, litera d), cu 
următorul cuprins: 
d) pentru produsele prevazute la art. 
207 lit. h) si i), momentul exigibilității 
accizei intervine la data efectuării 
formalităților de punere în liberă 
circulație în cazul celor din import, 
respectiv înainte de efectuarea primei 
înmatriculări în România, în cazul celor 
produse în România și al celor 
achiziționate intracomunitar. În scopul 
înmatriculării vehiculelor prevăzute la 
art. 207 lit. h) și i) se vor prezenta 
organelor competente:  
1. declarația vamală care atestă 
efectuarea formalităților de punere în 
liberă circulație, în cazul vehiculelor 
din import;  
2. certificatul care atestă plata 
accizelor, în cazul vehiculelor produse 
în România și al celor achiziționate 
intracomunitar. Modelul și continutul 

Art. 23. La articolul 211, dupa litera c) 
se introduc două noi litere, literele d) și 
e), cu următorul cuprins: 
d) pentru produsele prevazute la art. 
207 lit. h) și i), momentul exigibilitatii 
accizei intervine la data efectuării 
formalităților de punere în liberă 
circulație în cazul celor din import, 
respectiv înainte de efectuarea primei 
înmatriculari în România, în cazul celor 
produse în România și al celor 
achizționate intracomunitar. În scopul 
înmatriculării vehiculelor prevăzute la 
art. 207 lit. h) și i) se vor prezenta 
organelor competente:  
1. declarația vamală care atestă 
efectuarea formalităților de punere în 
liberă circulație, în cazul vehiculelor din 
import;  
2. certificatul care atestă plata 
accizelor, în cazul vehiculelor produse 
în România și al celor achiziționate 
intracomunitar. Modelul și continutul 

Pentru egalitate de tratament cu 

autoturismele. 

 

Stabilirea momentului exigibilităţi 

accizei pentru arme şi muniţi 

trebuie să ţină cont de specificul 

operaţiunilor comerciale cu aceste 

produse: 

 

La momentul intrării pe teritoriul 

fiscal al României, armurierul care 

efectuează operaţiunea de 

import/transfer intracomunitar nu 

cunoaşte şi nu are obligaţia să 

declare destinaţia armelor şi a 
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certificatului se stabilesc prin ordin al 
președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală.” 
 
 
 

certificatului se stabilesc prin ordin al 
președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală.” 
e) pentru produsele prevăzute la 
art. 207 lit. j) şi k), momentul 
exigibilităţi accizei intervine, 
indiferent de originea produselor, 
la data  efectuării primei vânzări 
către persoana deţnător final, 
moment atestat prin data facturii 
fiscale emise de către armurierul 
care a efectuat vânzarea. Acesta 
are obligaţa să achite 
contravaloarea accizei în termen 
de maxim 2 zile lucrătoare, 
începând cu ziua imediat 
următoare zilei vânzarii”.  
 
Autor: Deputat PNL Dan Coriolan 
Simedru 

muniţiilor; 

Aceeaşi armă poate avea destinaţii 

diferite, unele accizabile, iar altele 

exceptate; 

Destinaţia este dată de către 

persoana care achiziţionează 

produsele, în conformitate cu 

destinaţiile înscrise în autorizaţia de 

procurare şi în permisul de deţinere 

de arme, respectiv în cel de port-

armă (permisele de tip A şi de tip B); 

Armurierul care efectueaza vânzarea 

efectivă poate să nu fie acelaşi cu cel 

care a efectuat importul/transferul 

intracomunitar, ci o veriga din lanţul 

de distribuţe a acestor marfuri; 

Măsura sprijină lanţul de distribuţie 

şi evitarea comerţului paralel, 

necontrolabil şi neimpozitabil. 

 

4.  extras din Anexa 1 a Ordonantei, 
continind categoriile valorice si 

Se propun următoarele valori:  
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nivelul accizei: 
 
 
9 Arme de vânătoare şi arme de 
uz personal, altele decât cele de 
uz militar sau de uz sportiv: 
9.1 cu valoare unitară până la 500 
euro, inclusiv  50 euro / buc. 
9.2 cu valoare unitară între 501- 
2.000 euro 
                       150 euro / buc. 
9.3 cu valoare unitară între 2.001 - 
3.000 euro             400 euro / buc. 
9.4 cu valoare unitară între 3.001 - 
4.000 euro             700 euro / buc 
9.5 cu valoare unitară între 4.001 - 
5.000 euro     900 euro / buc 
9.6 cu valoare unitară între 5.001 - 
6.000 euro       1.100 euro  / buc 
9.7 cu valoare unitară peste 6.001 
euro                         1.500 euro / 
buc 
10 Cartuşe cu glonţ: 
 
   
 
10.1 cu valoare unitară de până la 
0,66 euro                 0,1 euro / buc. 
10.2   cu valoare unitară între 0,67 şi 
2,21 euro       0,2 euro / buc 
10.3   cu valoare unitară peste 2,22 
euro                  0,4 euro / buc 

 
 
 
9 Arme,  altele decât cele cu 
destinaţe militară, sportivă, 
vânătoare sau utilitară:  
 
9.1 cu valoare unitară până la 500 
euro, inclusiv    0 euro / buc. 
9.2 cu valoare unitară între 501- 2.000 
euro 
                          0 euro / buc. 
9.3 cu valoare unitară între 2.001 - 
3.000 euro             100 euro / buc. 
9.4 cu valoare unitară între 3.001 - 
4.000 euro             500 euro / buc 
9.5 cu valoare unitară între 4.001 - 
5.000 euro     700 euro / buc 
9.6 cu valoare unitară între 5.001 - 
6.000 euro       900 euro  / buc 
9.7 cu valoare unitară peste 6.001 
euro                         1.100 euro / 
buc 
10 Muniţie pentru armele de la 
nr. crt. 9,  alta decât cea cu 
destinaţe militară, sportivă,  
vânătoare sau utilitară:  
  
10.1 cu valoare unitară de până la 
0,66 euro                 0 euro / buc. 

 

 

Pentru egalitate de tratament cu alte 

produse accizabile – autoturisme, 

iahturi, alte ambarcaţiuni – care nu 

sunt accizate pentru anumite praguri 

minime, ci pentru fracţunea care 

depăşeste aceste praguri. 

 

 

Armele cu valori mai mici sau cel 

mult egale cu 2.000 euro sunt 

armele care contribuie la 

modernizarea „parcului” naţional de 

arme cu modele moderne, realizate 

cu tehnologii de fabricaţe şi 

referitoare la siguranţa în exploatare 

de ultimă generaţe. Acesta 

reprezintă un deziderat major prin 

prisma siguranţei cetăţeanului. 
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11 Alte tipuri de muniţie utilizate 
pentru armele prevăzute la nr. crt. 9 
                  0,1 euro / buc 

10.2   cu valoare unitară între 0,67 şi 
2,21 euro       0,01 euro / buc 
10.3   cu valoare unitară peste 2,22 
euro                  0,04 euro / buc 
11 Alte tipuri de muniţie utilizate 
pentru armele prevăzute la nr. crt. 9 
                  0,01 euro / buc 
 
Autor: Deputat PNL Dan Coriolan 
Simedru 

 

 

 

 

Muniţiile pentru care se propune 

valoarea zero de accizare sunt 

tocmai muniţiile care contribuie la 

realizarea unor scopuri sociale şi de 

interes public legate de siguranţa 

cetăţeanului: accesul categoriilor de 

deţinători persoane fizice la o 

muniţie absolut necesară efectuării 

unor antrenamente regulate în 

poligoane autorizate, în vederea 

menţinerii unui grad ridicat de 

siguranţă în manipularea armei 

proprii, evitându-se incidentele. 
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