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RAPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 

In urma examinării proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 17/1997 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995, privind instituirea sistemului de 
marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice în şedinţa din 21 mai 1997, propunem ca 
acesta să  fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
1. Art. I, pct. 1  Art.4 se modifică 

şi are următorul cuprins : 
 alin. 3 
“Produsele de natura celor 
supuse marcării - nemarcate 
sau cu marcaje false - devenite 
proprietatea statului potrivit 
legii, vor purta marcaje 
speciale, realizate şi aplicate de  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
propune reformularea textului: 
“Produsele de natura celor supuse marcării 
- nemarcate sau cu marcaje false - devenite 
proprietatea statului potrivit legii, vor purta 
marcaje speciale, realizate de unitatea 
autorizată de către Ministerul Finanţelor cu 
tipărirea acestora. Ministerul Finanţelor 
va desemna unitatea  

Unitatea autorizată cu 
tipărirea nu are atribuţii 
de colectare a produselor 
devenite proprietatea 
statului. 
 

    
 unitatea autorizată de către 

Ministerul Finanţelor cu 
tipărirea acestora.” 

care va aplica aceste timbre.” Se crează condiţiile 
necesare pentru 
respectarea cadrului 
legal de valorificare a 
produselor devenite 
proprietatea statului 

    
2. Art. I, pct. 4 La articolul 8, 

alin. 4 devine alin. 3, se 
modifică şi are următorul 
cuprins. 
“3. Unitatea specializată, 
autorizată să tipărească 
marcajele, vinde timbrele, 
banderorele sau etichetele, 
direct producătorilor interni 
sau importatorilor” 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
propune completarea textului: 
 
“3. Unitatea specializată, autorizată să 
tipărească marcajele, vinde timbrele, 
banderorele sau etichetele, direct 
producătorilor interni, importatorilor sau 
direct unităţii autorizate, desemnate de 
Ministerul Finanţelor cu aplicarea 
timbrelor speciale.” 
 

Pentru corelarea textului 
cu Art. 4, alin. 3 

    
3. Art. I, pct. 6 Articolul 11 se 

completează cu două noi 
alineate ce au următorul 
cuprins: 

Comisia pentru industrii şi servicii propune 
completarea textului: 
 
 

Pentru o exprimare mai 
clară 

asupra proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 17/1997 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995, privind instituirea 

sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi 
băuturi alcoolice 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

“2. Agenţii economici 
producători sau importatori pot 
deţine în stoc marcaje 
corespunzătoare la nivelul a 
trei luni” 

“2. Agenţii economici producători sau 
importatori pot deţine în stoc marcaje 
necesare pentru trei luni.” 
 

    
 “3. La expirarea acestui termen 

titularii prevăzuţi la alin. 2 sunt 
obligaţi să prezinte stocul 
timbrelor neutilizate autorităţii 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
propune reformularea textului: 
“3. La expirarea acestui termen, titularii 
prevăzuţi la alin. 2 sunt obligaţi să prezinte 
stocul timbrelor 

Sistemul de codificare al 
timbrelor nu permite 
reutilizarea lor de către alt 
agent economic. 

    
 emitente a licenţei, care va 

dispune distrugerea marcajelor, 
sau repunerea lor în utilizare, 
după caz.” 

neutilizate autorităţii emitente a licenţei, 
care va dispune distrugerea marcajelor.” 
 

 

    
4.  Art. I, pct. 7 alin. 2 

“După articolul 11 se introduce 
articulul 11’ şi are următorul 
cuorins:  
d. dovada garantării valorii 
accizelor.” 

Comisia pentru industrii şi servicii propune 
reformularea textului: 
“dovada garanţiei bancare sau a 
dispoziţiei bancare, echivalentă cu 
valoarea accizelor.” 
 

Pentru corelarea textului 
cu prevederile de la pct. 
5, alin. 3 şi pentru o 
precizare corectă. 

    
5. Art. I, pct. 7 alin. 4 

“Garanţia constituită potrivit 
prevederilor art.1, alin. 3, 
încetează numai după 
îndeplinirea formalităţilor 
vamale de import pentru 
totalitatea marcajelor 
achiziţionate şi aplicate pe 
marfa vămuită.” 

Comisia pentru industrii şi servicii propune 
completarea textului : 
“Garanţia bancară sau depozitul bancar 
constituit potrivit prevederilor art.10, alin. 
3, încetează numai după îndeplinirea 
formalităţilor vamale de import pentru 
totalitatea marcajelor achiziţionate şi 
aplicate pe marfa vămuită.” 
 

Completarea se impune 
pentru precizarea corectă 
a destinaţiei sumelor 
constituite cu titlu de 
garanţii. 
Art. 10 se referă la  
articolul din Ordonanţa 
Guvernului nr. 23/95. 

    
6. Art. I, pct. 8  

“După articolul 12 se introduce 
articolul 12’ şi are următorul 
cuprins:  

Comisia pentru industrii şi servicii propune 
înlocuirea conjuncţiei “şi” cu “sau” 

In vederea evitării 
diferitelor interpretări în 
aplicare. 

 Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte conform 
prevederilor codului penal, 
falsificarea şi contrafacerea 
marcajelor.” 

“Constituie infracţiune şi se pedepseşte 
conform prevederilor codului penal, 
falsificarea sau  contrafacere marcajelor.” 

 

    
7. Art. I pct. 9. Lit. a 

“Articolul 13 se modifică şi are 
următorul cuprins: 

Comisia pentru industrii şi servicii propune 
completarea textului: 

Pentru claritate în 
aplicare 

    
 a) comercializarea pe teritoriul 

României a produselor 
prevăzute la art. 1 din prezenta 

comercializarea pe teritoriul României a 
produselor prevăzute la art. 1 din prezenta 
ordonanţă, fără a fi marcate, sau marcate 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

ordonanţă, fără a fi marcate;” necorespunzător.” 
 

    
 “d. neefectuarea corectă a 

marcării, precum şi utilizarea 
de timbre, banderole sau 
etichete deteriorate;” 
 

Comisia pentru industrii şi servicii propune 
simplificarea textului : 
“utilizarea de timbre, banderole sau 
etichete deteriorate.” 
 
 

Pentru conciziunea 
textului 

    
8. Art. I, pct. 9  

Art. 13, alin. nou 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
propune introducerea unui nou alineat cu 
următorul text : 
 “Guvernul, la propunerea Ministerului 
Finanţelor, poate ca în funcţie evoluţia 
ratei inflaţiei să actualizeze nivelul 
amenzilor prevăzute mai sus.” 

Pentru a se actualiza 
nivelul amenzilor cu rata 
inflaţiei. 

 
In cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

Nr. Articolul Amendamentul propus  Motivare 
crt. (textul iniţial) şi autorul acestuia  
1. Art. I, pct. 1  

 Art. 4, alin. 3 
“Produsele de natura celor 
supuse marcării - nemarcate 
sau cu marcaje false -, devenite 
proprietatea statului potrivit 
legii, vor purta marcaje 
speciale, realizate şi aplicate de  

“Produsele de natura celor supuse marcării 
- nemarcate sau cu marcaje false -, 
devenite proprietatea statului potrivit legii, 
vor purta marcaje speciale, realizate şi 
aplicate de unitatea autorizată de către 
Ministerul Finanţelor.” 
(Amendament propus de Comisia pentru 
industrii şi servicii.) 

1.Exprimare coerentă. 

    
 unitatea autorizată de către 

Ministerul Finanţelor cu 
tipărirea acestora.” 

 2. Unitatea care execută 
tipărirea este special 
autorizată de Ministerul 
Finanţelor şi execută 
numai aceste operaţiuni 
de tipărire. 

    
2. Art. I, pct. 9  

Art. 13 lit. e 
“vânzarea ţigaretelor cu bucata, 
din pachete deschise sau fără 
pachet;” 

A fost propusă eliminarea lit. e de la Art. 
13. 
Propunerea este făcută de domnii deputaţi 
Ana Gheorghe, Avramescu Constantin şi 
Remeş Traian Decebal. 

1. Restricţionarea 
operaţiunilor comerciale 
cu amănuntul 

   2. Eliminarea poate 
conduce la efectuarea de 
operaţiuni evazioniste 
din partea agenţilor 
economici detailişti. 
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