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AMENDAMENTE PROPUSE 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) şi (4) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative 
 

Nr. 
Crt. 

Texte acte normative OUG 50/2019 Text Senat Amendamente 
propuse/autor 

Motivarea 

   Titlul Legii 
LEGE 

privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului 
nr.89/2019 pentru 
modificarea art.511 
alin.(1) şi (4) din 
Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului 
nr.111/2011 privind 
comunicaţiile 
electronice şi 
modificarea unor acte 
normative 

  

   Articol unic. – Se 
aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 
89 din 30 decembrie 
2019 pentru modificarea 
art. 511 alin. (1) și (4) 
din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 
111/2011 privind 
comunicațiile 
electronice și 
modificarea unor acte 
normative, publicată în 

  



Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 
1059 din 31 decembrie 
2019. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Furnizarea serviciilor de 
telefonie destinate publicului la 
puncte mobile, pentru care plata 
se face în avans, se realizează, 
începând cu data de 1 ianuarie 
2020, numai după ce furnizorul 
acestor servicii a colectat, prin 
intermediul unui formular în 
format fizic sau electronic, 
inclusiv prin mijloace 
electronice de comunicare la 
distanţă, datele de identificare 
ale utilizatorului final al cartelei 
SIM, prevăzute la art. 4 alin. (1) 
pct. 55. 
(4)Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), în cazul 
utilizatorilor finali de cartele 
SIM care, la data de 31 
decembrie 2019, beneficiază de 
servicii de telefonie destinate 
publicului la puncte mobile, 
pentru care plata se face în 

Art. I - Alineatele (1) şi (4) ale articolul 
511 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 140/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
„(1) Furnizarea serviciilor de telefonie 
destinate publicului la puncte mobile, 
pentru care plata se face în avans, se 
realizează, începând cu data de 31 martie 
2020, numai după ce furnizorul acestor 
servicii a colectat, prin intermediul unui 
formular în format fizic sau electronic, 
inclusiv prin mijloace electronice de 
comunicare la distanţă, datele de 
identificare ale utilizatorului final al 
cartelei SIM, prevăzute la art. 4 alin. (1) 
pct. 55. 

…………….. 
 
 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(1), în cazul utilizatorilor finali de cartele 
SIM care, la data de 30 martie 2020, 
beneficiază de servicii de telefonie 
destinate publicului la puncte mobile, 
pentru care plata se face în avans, 
furnizorul acestor servicii colectează, în 

   



avans, furnizorul acestor 
servicii colectează, în condiţiile 
prevăzute la alin. (1), datele de 
identificare ale acestora 
prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 
55, până cel târziu la data de 31 
august 2020. 

condiţiile prevăzute la alin. (1), datele de 
identificare ale acestora prevăzute la art. 
4 alin. (1) pct. 55, până cel târziu la data 
de 31 august 2020. 

  Art II - (1) La solicitarea operatorilor de 
transport care deţin licenţe de traseu 
valabile la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă pe 
traseele cuprinse în actualul program de 
transport în baza căruia se efectuează 
serviciile regulate de transport rutier de 
persoane între municipiul Bucureşti şi 
localităţile judeţului Ilfov, Autoritatea 
Rutieră Română - A.R.R. prelungeşte 
licenţele de traseu însoţite de graficele de 
circulaţie, pentru autobuzele deţinute şi 
nominalizate de către aceştia, cu plata 
tarifului aferent, potrivit legii, care vor 
avea valabilitate până la data de 
31.12.2020, dar nu mai târziu de data 
atribuirii de către asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară pentru transport public a 
obligaţiei prestării serviciului de 
transport public către operatorii de 
transport, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar şi rutier de 
călători şi de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale 
Consiliului, ale Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 

   



51/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Legii 
serviciilor publice de transport persoane 
în unităţile administrativ-teritoriale nr. 
92/2007 , cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(2) Procedura şi modalitatea de 
prelungire a valabilităţii licenţelor de 
traseu pentru situaţiile prevăzute la alin. 
(1) se stabilesc de către Autoritatea 
Rutieră Română - A.R.R., potrivit legii. 

  Art. III - Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 
10 septembrie 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

   

  
 
(5) Acciza specifică exprimată 
în lei/1.000 de ţigarete se 
determină anual, pe baza 
preţului mediu ponderat de 
vânzare cu amănuntul, a 
procentului legal aferent accizei 
ad valorem şi a accizei totale al 
cărei nivel este prevăzut în 
anexa nr. 1. Această acciză 
specifică se aprobă prin ordin al 
ministrului finanţelor publice, 
care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
până la 1 martie. În perioada 1 
ianuarie 2019 - 31 martie 2019 
acciza specifică pentru ţigarete 
este de 372,73 lei/1.000 

1. Alineatul (5) al articolului 343 va avea 
următorul cuprins: 
„(5) Acciza specific exprimată în 
lei/1.000 de țigarete se determină anual, 
pe baza prețului mediu ponderat de 
vânzare cu amănuntul, a procentului 
legal aferent accizei ad valorem și a 
accizei totale al cărei nivel este prevăzut 
în anexa nr. 1. Această acciză specifică 
se aprobă prin ordin al ministrului 
finanțelor publice care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
până la 1 martie. În perioada 1 ianuarie 
2020 -31 martie 2020, acciza specifică 
pentru ţigarete este de 386,377 lei/l.000 
ţigarete.” 

   



ţigarete. 
*) Nivelul accizei specifice la 
ţigarete în perioada 1 aprilie 
2019- 31 martie 2020 inclusiv 
este de 366,147 lei/1.000 de 
ţigarete. 
 

  2. La anexa nr. 1 de la Titlul VIII - 
Accize şi alte taxe speciale, la numărul 
curent 6, coloanele 6-8 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

   

  Art. IV - Prin derogare de la prevederile 
art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 597 din 13 august 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
excedentul rezultat din execuţia 
bugetului Comitetului Olimpic şi Sportiv 
Român pe anul 2019, se reportează în 
anul următor, cu aceeaşi destinaţie. 

   

  Art. V - Prin derogare de la prevederile 
art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile art. 
III din prezenta ordonanţă de urgenţă 
intră în vigoare la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1 de la Titlul VIII) 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea produsului sau a grupei 
de produse U.M. 

2016 2017 

Nivelul accizelor 
(lei/U.M.) 

Nivelul 
accizelor* 

(lei/U.M.) 
0 1 2 3 4 

Alcool şi băuturi alcoolice   

1 

Bere, din care: 

hl/1 grad Plato 

3,3 3,3 
1.1. Bere produsă de producătorii 
independenţi a căror producţie 
anuală nu depăşeşte 200 mii hl 

1,82 1,82 

2 
Vinuri 

hl de produs 
    

2.1. Vinuri liniştite 0,00 0,00 
2.2. Vinuri spumoase 47,38 47,38 

3 

Băuturi fermentate, altele decât 
bere şi vinuri 

hl de produs 

    

3.1. liniştite, din care: 396,84 396,84 
3.1.1. cidru de mere şi de pere 0,00 0,00 
3.1.2. hidromel obţinut prin 
fermentarea unei soluţii de miere 
în apă 

0,00 0,00 

3.2. spumoase, din care: 47,38 47,38 
3.2.1. cidru de mere şi de pere 0,00 0,00 

4 Produse intermediare hl de produs 396,84 396,84 

5 
Alcool etilic, din care: 

hl de alcool pur 
3.306,98 3.306,98 

5.1. Alcool etilic produs de micile 
distilerii 1.653,49 1.653,49 

Tutun prelucrat   



6 Ţigarete 1.000 ţigarete 430,71 435,58 
7 Ţigări şi ţigări de foi 1.000 bucăţi 303,23 303,23 

8 Tutun de fumat fin tăiat, destinat 
rulării în ţigarete kg 383,78 383,78 

9 Alte tutunuri de fumat kg 383,78 383,78 
Produse energetice   

10 Benzină cu plumb 
tonă 3.022,43 2.530,17 

1.000 litri 2.327,27 1.948,23 

11 Benzină fără plumb 
tonă 2.643,39 2.151,13 

1.000 litri 2.035,40 1.656,36 

12 Motorină 
tonă 2.245,11 1.796,53 

1.000 litri 1.897,08 1.518,04 

13 
Păcură 

tonă 
    

13.1. utilizată în scop comercial 71,07 71,07 
13.2. utilizată în scop necomercial 71,07 71,07 

14 

Gaz petrolier lichefiat 

tonă 

    
14.1. utilizat drept combustibil 
pentru motor 607,70 607,70 

14.2. utilizat drept combustibil 
pentru încălzire 537,76 537,76 

14.3. utilizat în consum casnic**) 0,00 0,00 

15 

Gaz natural 

GJ 

    
15.1. utilizat drept combustibil 
pentru motor 12,32 12,32 

15.2. utilizat drept combustibil 
pentru încălzire     

15.2.1. în scop comercial 0,81 0,81 
15.2.2. în scop necomercial 1,52 1,52 

16 
Petrol lampant (kerosen)       
16.1. utilizat drept combustibil 
pentru motor 

tonă 2.640,92 2.640,92 
1.000 litri 2.112,73 2.112,73 



16.2. utilizat drept combustibil 
pentru încălzire 

tonă 2.226,35 2.226,35 
1.000 litri 1.781,07 1.781,07 

17 

Cărbune şi cocs 

GJ 

    
17.1. utilizate în scopuri 
comerciale 0,71 0,71 

17.2. utilizate în scopuri 
necomerciale 1,42 1,42 

18 

Energie electrică 

MWh 

    
18.1. Energie electrică utilizată în 
scop comercial 2,37 2,37 

18.2. Energie electrică utilizată în 
scop necomercial 4,74 4,74 

    *) Nivelul accizelor din coloana 4 este anterior actualizării prevăzute la art. 342 alin. (2) din Codul fiscal. 
    **) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip  
    aragaz. 
    Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1 de la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale 

 

Nr 

crt. 

Denumirea 
produsului sau a 

grupei de produse 

U.M. Acciza (lei/U.M.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

(...)         

 Tutun prelucrat 

6 Ţigarete 1.000 

ţigarete 

439,94 448,74 483,74 * 503,97** 

533,97 

563,97 563,97 

    *Nivel aplicabil începând cu 1 ianuarie 2019 

    ** Nivel aplicabil începând cu 1 ianuarie 2020 

 


