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REFERAT DE  APROBARE 
 
 
 

 
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, s-au  introdus noi dispoziţii privind 
înregistrarea operatorilor economici care comercializează în sistem en detail produse 
energetice de natura celor prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) –e) din Codul fiscal.  

În acest sens, dispoziţiile art. 244¹ alin. (4) din Codul fiscal, prevăd următoarele: 
“Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem en detail produse 
energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e)  sunt obligaţi să se înregistreze la 
autoritatea fiscală teritorială, conform procedurii şi cu îndeplinirea condiţiilor ce vor fi 
stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.” 

 
Pe de alta parte, alin. (5) al aceluiaşi articol prevede că  “Operatorii economici care 

desfăşoară activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice 
prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e) sunt obligaţi să îndeplinească procedura şi 
condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
prevăzut la alin. (4), în termen de 90 de zile de la data publicării ordinului în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 
În aplicarea prevederilor menţionate, trebuie elaborat proiectul de ordin al 

preşedintelui ANAF, pentru aprobarea procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor 
economici care comercializează în sistem en detail produsele energetice prevăzute la art. 
175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare. 

Înregistrarea activitaţii de comercializare în sistem en detail a produselor energetice 
sus-mentionate,  se efectuează la solicitarea operatorilor economici, prin depunerea unei 
cereri la Direcţia judeţeană pentru accize si operaţiuni vamale în raza căreia este situată 
unitatea de comercializare pentru care se solicită înregistrarea, însoţită de documente 
justificative care atestă îndeplinirea următoarelor condiţii:   

a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităţilor din 
economia naţională - CAEN, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu 
modificările ulterioare, activitatea de comercializare în sistem en detail de produse 
energetice; 

b) unitatea de comercializare să fie dotată cu spaţii de comercializare, în 
proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice alt titlu legal; 
     c) unitatea de comercializare să fie dotată cu rezervoare calibrate atestate de Biroul 
Român de Metrologie Legală;  

d) unitatea de comercializare sa fie dotată cu mijloace de contorizare aflate in stare 
de funcţionare pentru măsurarea stocurilor şi pompe distribuţie carburanţi, atestate de 
Biroul Român de Metrologie Legală;  
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    e) unitatea de comercializare sa fie dotată cu sisteme informatice integrate pentru 
emiterea de documente fiscale care să permită monitorizarea mişcarii produselor 
energetice şi determinarea  în orice moment a cantităţilor intrate,  ieşite, precum şi a 
stocului; 
 f) să fie dotată cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde 
sunt amplasate rezervoarele de produse energetice,  contoarele, precum si a căilor de 
acces in spaţiul de comercializare. Stocarea imaginilor culese prin intermediul camerelor 
video se face pe casete video sau in memoria sistemului, durata de stocare a imaginilor 
înregistrate fiind de minim 30 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie sa funcţioneze 
permanent, inclusiv in perioadele de nefuncţionare a spaţiului de comercializare, chiar si în 
condiţiile întreruperii alimentării cu energie electrica de la reţeaua de distribuţie. 
 
    Pe baza analizei cererii, a documentaţiei depuse şi a informaţiilor deţinute, organul 
competent va emite, în cazul aprobării cererii, “Atestatul de înregistrare pentru 
comercializare en detail de produse energetice”, iar în cazul respingerii cererii “Decizia de 
respingere a cererii de înregistrare/menţiuni a activitaţii de comercializare en detail de 
produse energetice”. 

 
Faţă de cele  mai sus menţionate, s-a elaborat prezentul proiect de ordin, cu ale 

cărui prevederi, dacă sunteti de acord, vă propunem a-l semna. 
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