GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea art.292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Având în vedere necesitatea perfecţionării continue a legislaţiei fiscale, conjunctura
economică actuală, principalele caracteristici ale politicii bugetare a României în perioada
următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi luând în
considerare faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu
poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,

în temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,

Art. I – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 292 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei
sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la
3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.
(2) Indexarea sumelor stabilite la alin.(1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului iniţiată în
comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Dezvoltării Regionale,
emisă de regulă, până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an.
(3) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale hotărăsc cu privire la aplicarea
indexării, aprobate în condiţiile alin.(2). ”
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

1. Titlul proiectului de act normativ
Ordonanţă de urgenţă
pentru modificarea art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

2. Motivul emiterii actului normativ
Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea perfecţionării continue a
legislaţiei fiscale, conjunctura economică actuală, şi luând în considerare faptul că aceste elemente
trebuie corelate cu creşterea autonomiei locale în rezolvarea unor situaţii extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public.
Titlul IX „Impozite şi taxe locale”
În prezent, în concordanţă cu prevederile art.292 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
1. Descrierea situaţiei actuale ulterioare, nivelul impozitelor şi taxelor locale se indexează o dată la
trei ani, ţinând cont de evoluţie ratei inflaţiei de la ultima indexare.

2. Schimbări preconizate

Prin această modificare, autorităţile deliberative ale
administraţiei publice locale decid cu privire la aplicarea indexării,
începând cu anul următor intrării în vigoare a hotărârii Guvernului.

3. Alte informaţii

Nu este cazul.

3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
11 Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului ajutoarelor Nu este cazul.
de stat

2. Impactul asupra mediului de
afaceri

Nu este cazul.
Nu este cazul.

3. Impactul social

4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul.
Nu este cazul.

5. Alte informaţii

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mil. lei Indicatori
1
1)
Modificări
ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acestea:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
(iii) accize
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) contribuţii de
asigurări
2)
Modificări
ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acestea:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

Anul curent
2011
2

2012
3

Următorii 4 ani
2013
2014
4
5

2015
6

Media pe 5 ani
7

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3) Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4) Propuneri pentru
acoperirea
creşterii
cheltuielilor bugetare
5) Propuneri pentru a
compensa
reducerea
veniturilor bugetare
6) Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor bugetare
Nu este cazul

7) Alte informaţii

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte
suplimentare

de

acte

normative Nu este cazul.

2. Compatibilitatea proiectului de act
Nu este cazul.
normativ cu legislaţia comunitară în
materie
3. Decizii ale Curţii Europene de
Nu este cazul.
Justiţie şi alte documente
4. Evaluarea conformităţii:
Denumirea actului sau documentului
comunitar, numărul, data adoptării şi Nu este cazul.
data publicării.

5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente

Nu este cazul.

6. Alte informaţii

Nu este cazul.

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

În procesul de elaborare a
proiectului de act normativ au fost
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii
îndeplinite procedurile prevăzute de
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
implicate
decizională,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.
2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului în care activitatea
acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de
act normativ

Hotărârea Guvernului nr.521/2005
prevede
consultarea
structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ
are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative

Proiectul de act normativ a fost transmis
spre consultare şi structurilor asociative
ale autorităţilor publice locale, conform
dispoziţiilor H.G. nr.521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor
de acte normative.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Nu este cazul.
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ

Proiectul de act normativ se avizează de
către Consiliul Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

Nu este cazul

c) Consiliul Economic şi Social

Proiectul de act normativ se avizează de
către Consiliul Economic şi Social.

d) Consiliul Concurenţei

Nu este cazul

e) Curtea de conturi

Nu este cazul

6) Alte informaţii

Nu este cazul

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ

În vederea promovării prezentului
proiect de Ordonanţă de urgenţă au fost
îndeplinite cerinţele de publicitate
prevăzute la art.7 alin.(3) din
Regulamentul privind procedurile la
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea nivelul Guvernului pentru elaborarea,
avizarea şi prezentarea proiectelor de
elaborării proiectului de act normativ
documente de politici publice, a
proiectelor de acte normative, precum şi
a altor documente, în vederea
adoptării/aprobării,
aprobat
prin
Hotărârea Guvernului nr.561/2009.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în urma implementarii
Nu este cazul.
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
3. Alte informaţii

Nu este cazul.

8. Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale Nu este cazul
şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organsime sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Nu este cazul

Având în vedere cele prezentate, am elaborat proiectul de Ordonanţa de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pe care îl supunem spre
aprobare.

