
 

 
  
                                                                                                   
 
Către   :Cabinet ministru  
În atenţia  :Domnului Vasile – Florin CÎȚU, Ministru 

Avizat :Secretar de Stat                                      
Ref. : NOTĂ privind diminuarea nivelului accizelor la carburanți 

începând cu anul 2020 

Data   :       .12.2019 

De la   : Iulian ARDELEANU, director general  
 

 În urma ședinței desfășurate în data de 3 decembrie 2019, Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci din cadrul Camerei Deputaților, a aprobat, în calitate de cameră decizională, 
diminuarea nivelului accizelor pentru carburanți, respectiv la benzină fără plumb, 
benzină cu plumb și motorină.  
 Potrivit propunerii, începând cu data de 1 ianuarie 2020, numerele curente 10 – 12 
(benzină fără plumb, benzină cu plumb și motorină) din Anexa 1 de la titlul VIII din Codul 
fiscal, se modifică în sensul că acestea se vor situa la următoarele niveluri:  
 - benzină cu plumb: 1.948,23 lei/1.000 litri; 
 - benzină fără plumb: 1.656,36 lei/1.000 litri; 
 - motorină :1.518,04 lei/1.000 litri. 
 În acest context, facem precizarea că, în situația în care propunerea legislativă intră 
în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020, noul nivel al accizelor se situează sub 
nivelul minim prevăzut de Directiva 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea 
cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, acestea fiind atent 
monitorizate de către Comisia Europeană, iar practicarea unor niveluri inferioare poate 
conduce la declanșarea procedurii de infringement ca urmare a constatării 
neîndeplinirii obligațiilor care îi revin României în calitate de stat membru. 
 Nivelurile minime instituite prin Directiva  2003/96/CE sunt următoarele: benzină cu 
plumb - 421 euro/1.000 litri; benzină fără plumb - 359 euro/1.000 litri; motorină - 330 
euro/1.000 litri, iar cursul de schimb euro/leu la care se face conversia nivelului accizelor 
pentru anul 2020 este de 4,7511 lei (conform art. 13 alin. (1) din  Directiva  2003/96/CE). 
 Prin urmare, utilizând acest curs de schimb, nivelul accizelor pentru produsele 
energetice vizate, prevăzut la Anexa 1 din Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, ar trebui să fie cel puțin următorul, astfel încât să se respecte nivelurile minime 
stabilite prin Directiva 2003/96/CE: 
 - benzină cu plumb: 2.000,21 lei/1.000 litri; 
 - benzină fără plumb: 1.705,64 lei/1.000 litri; 
 - motorină: 1.567,86 lei/1.000 litri.  
 Concomitent cu eventuala reducere a nivelurilor de accize pentru produsele 
energetice utilizate drept combustibil pentru motor, propusă prin inițiativa legislativă, 
aplicarea prevederilor art. 342 alin. (9) și (10) din Codul fiscal, rămase în vigoare precum și a 
Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a 
sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate 
pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, ar conduce la o nouă diminuare a 
nivelului standard propus, situat deja sub minimul impus de Directiva 2003/96/CE. 
 Față de cele prezentate mai sus, apreciem că se impun clarificări la nivel tehnic, 
întrucât în această formă prevederea ar fi atât inaplicabilă, cât și în contradicție cu 
prevederile Directivei 2003/96/CE, sens în care este necesară continuarea discuțiilor în 
cadrul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, cu privire la 
propunerea legislativă. 
 Redăm mai jos prevederile legale incidente: 

Ministerul Finanţelor Publice  

Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal 

şi reglementări vamale  
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 Art. 342 alin. (1) și (2) din Codul fiscal: 
 ”(1) (...) Începând cu anul 2018 inclusiv, nivelul accizelor aplicabil de la data de 1 
ianuarie a fiecărui an, respectiv 1 aprilie a fiecărui an pentru ţigarete, este nivelul 
prevăzut în coloanele 4 - 8 din anexa nr. 1, actualizat conform prevederilor alin. (2). 
 (2) Cu excepţia produselor accizabile care se regăsesc la nr. crt. 6 din anexa nr. 1, 
nivelul accizelor prevăzut în coloanele 4 - 8 din anexa nr. 1 se actualizează cu creşterea 
preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui 
de aplicare, faţă de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015, comunicată oficial de 
Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat 
se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, până cel mai târziu pe data de 20 
octombrie a fiecărui an.” 
 Art. 342 alin. (9) și (10) din Codul fiscal: 
  ”(9) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 183,62 
lei/1.000 litri, respectiv cu 217,31 lei/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorina din 
anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri: 
     a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu 
autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de 
mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone; 
     b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepţia transportului public 
local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Directiva 
2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a 
unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a 
sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective 
("Directivă cadru"). 
    (10) Reducerea nivelului accizelor prevăzută la alin. (9) se realizează prin restituirea 
sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor 
diferenţiat prevăzut la alin. (9) către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană. 
Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.” 
 Art. 13 alin. (1) din Directiva 2003/96/CE: 
 ”(1) Pentru statele membre care nu au adoptat moneda euro, valoarea euro în 
monedele naționale care trebuie aplicată valorii ratelor de impozitare se fixează o dată pe 
an. Ratele care trebuie aplicate sunt cele obținute în prima zi lucrătoare din luna octombrie și 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la data de 1 ianuarie a 
următorului an calendaristic.” 
 Totodată, precizăm faptul că, până la momentul prezentei, nivelul accizelor actualizat 
aplicabil pentru anul 2020 este în curs de aprobare în vederea publicării pe pagina de web a 
Ministerului Finanțelor Publice, astfel cum se prevede prin dispozițiile art. 342 alin. (1) și (2) 
din Codul fiscal, sens în care a fost întocmită Nota nr. 785921/28.11.2019, atașată în copie la 
prezenta.  
 
Cu deosebită considerație, 
   
Iulian ARDELEANU           Daniela Tănase                             
Director general             Director general adjunct                                
 
 
 
Serviciul accize 2     Dana Georgescu, expert superior 
Ionela Bălescu, șef serviciu        Cristian Dincă, expert superior  
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