
 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă 

 

ORDIN 

Pentru modificarea Ordinului pre ședintelui ANAF nr. 3236/2018 pentru 
aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor  economici care comercializeaz ă 

în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol 
lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea 

modelului şi con ţinutului unor formulare 

 
 
Având în vedere dispoziţiile art. 435 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare precum si avizul conform al 
Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin adresa nr. 751666 din 07.11.2018; 

Ţinând cont de prevederile pct. 160 alin. (2) din titlul VIII din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 

Art. I. - „Procedura de înregistrare a operatorilor economici care comercializează 
în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz 
petrolier lichefiat şi biocombustibili”, prevăzută în anexa nr. 1 laOrdinul președintelui 
ANAF nr. 3236/2018, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1115 din 28 
decembrie 2018se modifică după cum urmează: 

1. Punctul 6 alin. (1) lit. d) și h) se abrogă; 

2. Punctul 6 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ (2) Condițiile prevăzute la alin. (1) lit. e) – g) trebuie îndeplinite doar în situația în 
care operatorii economici dețin spații de depozitare pentru depozitarea produselor 
energetice pe care le comercializează.” 

3. Punctul 21 alin. (1) lit. g) se abrogă; 

4. Punctul 21 alin. (3) se abrogă; 



5. Punctul 22 lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ a) până la reglementarea deficienţelor constatate de organele competente atunci 
când operatorul economic nu respectă oricare dintre condiţiile prevăzute la pct. 6 alin. (1), 
respectiv pct. 7, după caz;” 

Art. ll. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Președinte ANAF 
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