NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiect act normativ
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte
normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale
A. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare
Autorităţile administraţiei publice locale, potrivit raportărilor transmise la Ministerul
Finanţelor Publice, înregistrează plăţi restante la 30.06.2012 de cca. 2 miliarde lei, iar arierate la
aceeaşi dată de cca. 1,2 miliarde lei. Aceste plăţi restante influenţează negativ deficitul
bugetului general consolidat şi în acelaşi timp pune în pericol ţintele convenite cu organismele
financiare internaţionale.
Din cotele defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA, conform
prevederilor art.33, alin. (3) lit. b) din Legea privind finanţele publice locale, nr.273/2006,
consiliile judeţene pot repartiza sume bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
componente din judeţ doar pentru cofinanţarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte
de infrastructură.
Consiliile judeţene deşi aveau solicitări de la autorităţile administraţiei publice locale de
alocare şi pentru plata arieratelor nu pot repartiza sume şi pentru plata acestora.
Totodată, deşi autorităţile administraţiei publice locale aveau obligaţia să prevadă în
bugetele locale credite bugetare distincte pentru stingerea plăţilor restante, totuşi în practică
acestea fie nu au cuprins, fie deşi au cuprins nu au achitat plăţile restante, devenind în timp
arierate (mai vechi de 90 de zile de la scadenţă).

În prezent, Legea privind finanţele publice locale, nr.273/2006 nu conţine reglementări
prin care direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în urma constatării nerespectării
prevederilor de mai sus să poată constrânge autorităţile administraţiei publice locale să
prioritizeze cheltuielile, astfel încât să conducă la diminuarea stocului de arierate.
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administraţiei publice locale în cazul în care nu cuprind credite distincte în bugetele locale
pentru achitarea plăţilor restante sunt între 1.000 – 2.500 lei.
B. Legea privind finanţele publice nr.500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
stabileşte la Secţiunea a 2-a, Calendarul bugetar pe baza căruia se desfăşoară procesul de
elaborare şi aprobare a proiectului de buget. Astfel, potrivit prevederilor

art.35 alin.(1)

Ministerul Finanţelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite
şi a bugetului propriu întocmeşte proiectele legilor bugetare şi proiectele bugetelor pe care le
depune la Guvern până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Potrivit prevederilor art.35
alin.(4) Guvernul după însuşirea proiectelor legilor bugetare şi de buget le supune spre
adoptare Parlamentului până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an.
Însă, practica curentă a demonstrat că în anii în care au loc alegeri generale
parlamentare, care de regulă se desfăşoară în ultimele trei luni ale anului, datorită procedurilor
de numire şi investire a noului Guvern, precum şi celor privind constituirea noului Parlament,
fac ca proiectul de buget pentru anul următor să nu fie aprobat până la sfârşitul anului.
În această situaţie proiectul de buget se aprobă de către Parlament, de regulă, în prima parte a
anului următor.
Totodată proiectul de buget trebuie să reflecte obiectivele politicii fiscal şi bugetare pe
care noul Guvern şi le asumă prin Programul de Guvernare.
De asemenea, în prezent, prin Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, sunt definite
noţiunile, conceptele, termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul legii pentru aplicarea unitară şi
fără interpretări de către toate instituţiile implicate în procesul bugetar.
Deşi arieratele autorităţilor administraţiei publice centrale, potrivit situaţiilor financiare
transmise la Ministerul Finanţelor Publice se menţin la un nivel apropiat cu cel din luna martie
2012 (119,9 milioane lei), fără măsuri de prevenire, acestea se pot acumula şi pot influenţa
negativ deficitul bugetului general consolidat.

În prezent, Legea privind finanţele publice, nr.500/2002 nu conţine reglementări prin care
instituţiile publice din administraţia publică centrală să poată fi constrânse să-şi prioritizeze
cheltuielile, astfel încât să prevină acumularea de noi arierate.
C. Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 769/2001
În prezent, repartiţia profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome se face în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 64/ 2001.
La alin. (3) şi (4) al art. 1 din O.G. nr.64/2001 este prevăzut termenul de virare al
dividendelor/ vărsămintelor la bugetul de stat de către societăţile naţionale, companiile naţionale
şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi de regiile autonome,
respectiv termenul prevăzut de Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Astfel, prin art. 67, alin. (2) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a reglementat ca plata dividendelor
cuvenite acţionarilor să se facă în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după
caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei
financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea comercială
va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, dacă prin actul
constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară
aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.
În aceste condiţii, este necesar stabilirea unui termen unitar de virare a dividendelor/
vărsămintelor cuvenite bugetului de stat, de către societăţile naţionale, companiile naţionale
şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar
unic, majoritar sau care deţine controlul, precum şi la regiile autonome.
De asemenea, nu există cadrul legal pentru calculul de daune interese pentru plata
cu întârziere a dividendelor, având în vedere că termenul de dobândă legală nu se mai
regăseşte în legislaţia în vigoare odată cu abrogarea prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, cu modificările şi
completările ulterioare.
Organele Ministerului Finanţelor Publice nu pot face controlul, constatarea şi urmărirea
modului de constituire şi virare a dividendelor sau vărsămintelor la bugetul de stat sau local,
deoarece aceste sume nu sunt considerate creanţe fiscale.

Totodată, la nivelul operatorilor economici, profitul nu este repartizat odată cu
depunerea situaţiilor financiare anuale, rămânând la dispoziţia acestora o perioadă mai lungă
de timp.

D. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
În prezent prin art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a reglementat ca plata dividendelor
cuvenite acţionarilor să se facă în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după
caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei
financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea comercială
va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, dacă prin actul
constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară
aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.
S-a constat că nu există cadru legal pentru calculul de daune interese pentru plata
cu întârziere a dividendelor, având în vedere că termenul de dobândă legală nu se mai
regăseşte în legislaţia în vigoare odată cu abrogarea prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, cu modificările şi
completările ulterioare.
E. Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi
completările ulterioare
În prezent Agenţia Domeniilor Statului (A.D.S.) întâmpină greutăţi în recuperarea debitelor
rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a
terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.
Singura modalitate de recuperare a acestor creanţe o reprezintă acţiunile în instanţă care
se pot întinde pe o perioadă lungă de timp cu implicaţii în creşterea deficitului bugetului de stat,
având în vedere că sumele provenite din recuperarea acestor debite se constituie ca venit la
bugetul de stat.
Situaţia redevenţelor de încasat aflate în evidenţa Agenţiei Domeniilor Statului la data de
31.07.2012 este estimata la aproximativ 400,0 milioane lei
Prin prezentul proiect propunem ca recuperarea acestor creanţe reprezentând
redevenţe, să fie administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală(A.N.A.F.).

În acest sens s-a prevăzut ca toţi beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi alte
contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia
Domeniilor Statului, să declare şi să plătească sumele restante, precum şi să declare şi să
plătească sumele curente reprezentând redevenţe la organele fiscale competente subordonate
A.N.A.F.
Urgenţa adoptării prezentului proiect de act normativ este dată de următoarele:
- recuperarea într-un timp cât mai scurt a creanţelor rezultate din contracte de cesiune,
arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă încheiate de
A.D.S. datorate şi neachitate la termen;
- asigurarea veniturilor publice ale statului printr-o colectare eficientă şi eficace a creanţelor
rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a
terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.
Consecinţele neadoptării prezentului proiect de ordonanţă de urgenţă sunt:
- neîncasarea de venituri la bugetul de stat şi în consecinţă creşterea deficitului bugetar;
- creşterea continuă a sumelor restante la bugetul de stat reprezentând creanţe rezultate din
contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu
destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.
Având în vedere cele de mai sus, apreciem că prezentul proiect trebuie promovat sub forma
unei ordonanţe de urgenţă şi nu a unei legi.
F. 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
Potrivit prevederilor actuale, în cazul în care un antrepozitar autorizat nu respectă
prevederile legale privind funcţionarea antrepozitelor fiscale, autoritatea competentă poate
suspenda, revoca sau anula autorizaţia de antrepozit fiscal, în funcţie de situaţia de fapt
existentă.
Decizia de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal intervine atât în cazul nerespectării
prevederilor legale existente în Codul fiscal, cât şi în cazul neconformării la condiţii noi de
autorizare şi funcţionare ale antrepozitului fiscal, introduse ca urmare a actualizării legislaţiei în
domeniu.
Revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal atrage încetarea activităţii desfăşurate de către
antrepozitarul autorizat, existând posibilitatea emiterii unei noi autorizaţii numai după o perioadă
de cel puţin 6 luni de la data revocării.

Astfel, în aplicarea principiului proporţionalităţii, se impune necesitatea ca legiuitorul să
facă distincţie între perioada la care este posibilă reautorizarea operatorilor economici a căror
autorizaţie a fost revocată ca urmare a nerespectării prevederilor legale existente în Codul
fiscal, şi perioada la care este posibilă reautorizarea operatorilor economici a căror autorizaţie a
fost revocată ca urmare a neconformării la noile condiţii de autorizare şi funcţionare ale
antrepozitului fiscal, introduse ca urmare a actualizării legislaţiei în domeniu.
G. Legea minelor nr. 85/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare
Actualul text de lege prevede că verificarea exactităţii datelor şi a informaţiilor pe baza cărora se
calculează taxa pentru activitatea minieră şi redevenţa minieră se face de către autoritatea
competentă, precum şi de către organele administraţiei publice cu atribuţii în domeniul
controlului financiar.
Pe de altă parte, nu este reglementată la nivelul legislaţiei primare obligaţia declarativă privind
taxa pentru activitatea minieră şi/sau redevenţa minieră.
De subliniat că, în prezent, obligaţia declarativă este prevăzută de art. 119 din Hotărârea
Guvernului nr. 1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.
85/2003.
Textul de lege prevede că pentru neplata la scadenţă a redevenţelor miniere şi a taxelor pentru
activitatea minieră se datorează majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere.
Redeventele miniere declarate si neincasate la sfarsitul semestrului I a.c. se ridica la peste 200
milioane lei.
Redeventele miniere declarate si neincasate la 30.06.2012 sunt estimate la peste 200 milioane
lei.
H. Legea petrolului nr. 238/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
Actualul text de lege prevde că verificarea exactităţii datelor pe baza cărora se calculează
redevenţa petrolieră se face de către autoritatea competentă, precum şi de către organele de
stat cu atribuţii în domeniul controlului financiar.
De asemenea, nu este reglementată la nivelul legislaţiei primare obligaţia declarativă privind
redevenţa petrolieră.
I. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iulie 2007,
cu modificările şi completările ulterioare

În prezent, dispoziţiile Codului de procedură fiscală nu sunt aplicabile creanţelor rezultate din
raporturi juridice contractuale, cu excepţia redevenţelor miniere şi a redevenţelor petroliere.

2. Schimbări preconizate
A. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare
Pentru menţinerea echilibrului bugetar, creşterea disciplinei economico-financiare de la
nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi reducerea arieratelor se propune:
• definirea noţiunii de arierate ca plăţi restante neachitate în mai mult de 90 de zile de la
scadenţă.
• Suma aferentă procentului de 20% din cotele şi sumele defalcate pentru echilibrarea
bugetelor locale, precum şi din reţinerile cu gradul de necolectare a impozitelor şi taxelor locale,
se repartizează de consiliul judeţean pentru:
a) Plata arieratelor (scadente de peste 90 de zile),
b) Cofinanţarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură.
• Ordonatorii de credite, care înregistrează arierate, trebuie să reducă în fiecare lună
stocul cu câte 5%, respectiv 3% faţă de luna anterioară. În caz de nerespectare, direcţiile
generale ale finanţelor publice judeţe şi Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului
Bucureşti sistează alimentarea cu cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,
în cazul ordonatorilor principali de credite, şi de asemenea, sistează operarea plăţilor din
conturile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. Prevederea nu se aplică dacă
se fac plăţi pentru stingerea arieratelor. În momentul în care s-a atins ţinta de 5%, respectiv 3%
se încetează sistarea.
• Corelarea unor prevederi legale din cuprinsul legii cu noile reglementări introduse sau
introducerea unor clarificări ca urmare a dificultăţilor de interpretare sesizate în aplicare.
• Se interzice angajarea de noi cheltuieli în cazul în care nu sunt achitate plăţile restante.
• Pentru necuprinderea de credite bugetare în vederea stingerii plăţilor restante de la
finele anului sau realizarea de noi angajamente se aplică amenzi de 3.000 – 5.000 lei

B. Legea privind finanţele publice, nr.500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare
• Prin proiectul de act normativ se propune modificarea termenelor de depunere de către
Ministerul Finanţelor Publice a proiectului legii bugetare şi a proiectului de buget la Guvern,
precum şi modificarea termenului de depunere spre adoptare la Parlament în anul în care au loc
alegeri parlamentare, iar acestea se desfăşoară în ultimele 3 luni ale anului .

Astfel, Ministerul Finanţelor Publice va transmite Guvernului proiectul legii bugetare şi
proiectul de buget în 15 zile de la investirea Guvernului, iar Guvernul după însuşire le va
depune la Parlament în maxim 20 de zile de la investitură.
•

Se defineşte noţiunea de arierate ca plăţi restante neachitate în mai mult de 90 de zile

de la scadenţă.
•

Plăţile restante –se definesc ca sume datorate şi neachitate care au depăşit termenul

de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură. Pentru sumele datorate şi
neachitate, reeşalonate la plată, cu acordul părţilor, se modifică termenul de plată în mod
corespunzător.
•

Prin proiectul de act normativ se constituie cadrul legal prin care ordonatorii de credite au

obligaţia ca în execuţie să asigure achitarea plăţilor restante, precum şi a plăţilor restante
rezultate în cursul anului curent. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita
prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele
anului anterior, respectiv a plăţilor restante din execuţia anului curent, cu excepţia
angajamentelor noi pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.
•

De asemenea se propune introducerea unui text prin care se reglementează modul de

fundamentare a veniturilor proprii ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii în
funcţie de gradul de realizare al acestora.

C. Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 769/2001
Prin prezentul act normativ se propune ca profitul contabil să se repartizeze odată cu
aprobarea situaţiilor financiare anuale de către organele de conducere ale operatorilor
economici, iar virarea acestuia la bugetul de stat sau local să se facă în termen de 60 de zile de
la termenul legal prevăzut pentru depunerea situaţiilor financiare anuale.
Pentru plata cu întârziere a dividendelor/ vărsămintelor la bugetul de stat de către societăţile
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate
administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau care deţine controlul şi de către regiile
autonome se va datora dobândă penalizatoare calculată conform art. 67 alin. (2) din Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, în termen de 3 zile de la data aprobării repartiţiei profitului, conducerea
operatorilor economici are obligaţia înştiinţării acţionarilor, respectiv a autorităţilor publice
centrale şi locale sub autoritatea cărora funcţionează, în cazul regiilor autonome, precum şi
asupra cuantumului dividendelor/vărsămintelor la bugetul de stat sau local, în vederea
înregistrării acestor creanţe în contabilitatea autorităţilor respective. De asemenea, conducerea

operatorilor economici va înştiinţa organele teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, în vederea urmăririi încasării acestor dividende/ vărsăminte la bugetul de stat sau local.

D. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Prin prezentul act normativ se propune ca pentru plata cu întârziere a dividendelor de către
societăţile comerciale să se datoreze dobândă penalizatoare calculată conform conform art. 3
din Ordonanţa Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul bancar, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor
care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă
mai mare.

E. Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi
completările ulterioare
Prin prezentul proiect se preconizează:
- Diminuarea deficitului bugetar prin recuperarea de către A.N.A.F. a creanţelor constatate de
A.D.S. printr-o modalitate mai rapidă şi eficientă;
- Asigurarea cadrului legal în vederea investirii A.N.A.F. ca organ competent să efectueze
procedura de administrare a creanţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte
contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia
Domeniilor Statului, asigurând creşterea veniturilor la bugetul de stat. - Utilizând administrarea
acestor tipuri de creanţe prin A.N.A.F., ca structură specializată a statului, se are în vedere şi
creşterea conformării voluntare la plata unor astfel de sume datorate bugetului de stat.

F. 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
Prin acest proiect, se propune ca, pentru antrepozitarul a cărui autorizaţie de antrepozit fiscal a
fost revocată din cauza neconformării la condiţii de autorizare sau de funcţionare a
antrepozitelor fiscale, intervenite în perioada de valabilitate a autorizaţiei, o nouă autorizaţie să
poată fi emisă la data la care acesta îndeplineşte toate condiţiile de autorizare a unui antrepozit
fiscal.
Această măsură are în vedere faptul că nu este necesară o prevedere care să sancţioneze

suplimentar antrepozitarul faţă de revocarea propriu-zisă a autorizatiei, prin interzicerea
desfăşurării activităţii economice pentru o perioadă în care acesta îndeplineşte de fapt condiţiile
de autorizare şi funcţionare.

G. Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere că în prezent, taxele pentru activitatea minieră precum şi redevenţa minieră
sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi în scopul eliminării
interpretărilor cu privire la organele care au competenţa de a verifica modul în care contribuabilii
şi-au îndeplinit obligaţiile declarative şi de plată cu privire la aceste creanţe, se propune
stabilirea clară a competenţei organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală de a efectua inspecţia fiscală.
Pe de altă parte, s-a instituit, la nivelul legislaţiei primare obligaţia pentru contribuabili de a
depune declaraţia fiscală privind taxa pentru activitatea minieră şi/sau redevenţa minieră.
Totodată, în scopul armonizării prevederilor Legii minelor cu dispoziţiile Codului de procedură
fiscală s-a prevăzut că pentru neplata la scadenţă a redevenţelor miniere şi a taxelor pentru
activitatea minieră se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.

H. Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere că în prezent, redevenţa petrolieră este administrată de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi în scopul eliminării interpretărilor cu privire la organele care au
competenţa de a verifica modul în care contribuabilii şi-au îndeplinit obligaţiile declarative şi de
plată cu privire la aceste creanţe, se propune stabilirea clară a competenţei organelor fiscale din
subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de a efectua inspecţia fiscală.
Pe de altă parte, s-a instituit, la nivelul legislaţiei primare obligaţia pentru contribuabili de a
depune declaraţia fiscală privind redevenţa petrolieră.

I. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iulie 2007,
cu modificările şi completările ulterioare
Includerea în sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală şi a redevenţelor rezultate din
contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor
agricole, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului

2. Alte informaţii – Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic – Favorabil asupra deficitului bugetului general consolidat ca
urmare a creării premiselor pentru diminuarea arieratelor.
2. Impact asupra mediului de afaceri – Favorabil ca urmare a faptului că prin plata arieratelor
mediul de afaceri îşi va primi sumele cuvenite din contractele încheiate cu autorităţile
administraţiei publice locale.
3.Impact social –– Nu este cazul
4. Impact asupra mediului – Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii – Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Impactul se va reflecta prin diminuarea deficitului bugetului general consolidat.

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare
- Ordin al ministrului finanţelor publice pentru stabilirea Metodologiei de raportare a plăţilor
restante de către autorităţile administraţiei publice locale.
- Ordin al ministrului finanţelor publice pentru stabilirea Metodologiei privind gradul de realizare
a veniturilor proprii.
- Ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Evaluarea conformităţii:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Denumirea

actului

sau Gradul de conformitate

Comentarii

documentului comunitar, numărul, (se conformează / nu se
data adoptării şi data publicării

conformează)

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
Proiectul de act normativ va fi dezbătut în cadrul Comisiei de Dialog Social constituite
la nivelul Ministerului Finanţelor Publice la care participă reprezentanţi ai organismelor
interesate.

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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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.
Autorităţile administraţiei publice locale au fost consultate conform Hotărârii Guvernului nr.
521/2005, precum şi prin realizarea unei întâlniri în data de 22.08.2012 cu preşedinţii consiliilor
judeţene, precum şi prin dezbaterea în Comitetul pentru finanţele publice locale organizat în
data de 28.08.2012 la sediul Ministerului Finanţelor Publice.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile

Hotărârii

Guvernului

nr.

750/2005

interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Informaţii privind avizarea de către:

privind

constituirea

consiliilor

a) Consiliul Legislativ:
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării: Nu e cazul
c) Consiliul Economic şi Social:
d) Consiliul Concurenţei: Nu e cazul
e) Curtea de Conturi: Nu e cazul
6. Alte informaţii

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Au fost respectate prevederile Legii privind transparenţa decizională în administraţia
publică, nr.52/21.01.2003 prin publicarea proiectului de act normativ şi a notei de fundamentare
pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte
normative şi reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare va fi implementat de către Ministerul
Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale împreună cu unităţile administrativ-teritoriale.
2. Alte informaţii – Nu este cazul

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem adoptarea prezentului proiect de ordonanţă de
urgenţă, în forma prezentată alăturat.

VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
Florin Georgescu

Ministrul administraţiei şi internelor

Ministrul Justiţiei

Mircea DUŞA

Mona-Maria PIVNICERU

Ministrul delegat pentru administraţie

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

Radu STROE

Daniel CONSTANTIN

Ministrul economiei, comerţului şi
mediului de afaceri

Preşedintele agenţiei naţionale pentru
resurse minerale

Daniel CHIŢOIU

Gheorghe DUŢU

