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Secţiunea 1 
Titlul prezentului act normativ 

Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată  

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea 
situaţiei actuale  

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea 
acordării eşalonărilor la plată are ca obiect de reglementare o 
procedură de acordare a înlesnirilor sub forma eşalonării la plată 
pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. 
Eşalonarea la plată se acordă pe o perioadă de maxim 7 ani pentru 
toţi contribuabilii, de drept public sau privat, indiferent de modul de 
organizare al acestora, atâta timp cât nu au intervenit incidente în ce 
priveşte funcţionarea normală a acestora. 
În prezent: 

- actul normativ nu vizează eşalonarea obligaţiilor fiscale care se 
stabilesc de autorităţi care transmit Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală titlurile de creanţă pe care le emit, devenite titluri executorii, în 
vederea recuperării pe calea executării silite (ex. sumele reprezentând 
creanţe rezultate din neregulile apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene). În schimb, achitarea acestor obligaţii fiscale într-
un anumit termen reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii 
eşalonării la plată. În acest context, nu este suficient de clar regimul 
obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii stabilite de 
alte autorităţi, în cazul în care, prin lege, competenţa de administrare a 
acestora se transferă Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în 
perioada de derulare a unei eşalonări la plată; 
- în sfera de cuprindere a obligaţiilor fiscale ce pot fi eşalonate, nu sunt 
incluse obligaţiile fiscale individualizate în acte administrative fiscale a 
căror executare, la data emiterii certificatului de atestare fiscală emis 
în scopul eşalonării, este suspendată în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În 
situaţia în care suspendarea încetează în cursul derulării unei 
eşalonări la plată, îndeplinirea obligaţiei de plată a acestora reprezintă 
condiţie de menţinere a eşalonării. În cele mai multe cazuri, plata 
acestor sume poate reprezenta, pentru contribuabilul beneficiar al unei 
eşalonări, o povară importantă datorită cuantumului lor (de regulă, 
sunt stabilite pe mai multe perioade fiscale); 

- problema este valabilă şi în cazul sumelor care au fost 



  

eşalonate la plată, anterior emiterii unei decizii de desfiinţare, şi care 
au fost menţinute în noul act administrativ emis de organul fiscal; 

- nu este reglementată instituţia juridică a retragerii cererii de 
eşalonare şi nici regimul juridic al acesteia; 

- una din condiţiile necesare pentru aprobarea eşalonării la plată 
este constituirea, de către contribuabili, a unei garanţii care să 
acopere (protejeze) obligaţiile fiscale ce pot face obiectul eşalonării. 
Obligaţia de constituire de garanţii nu vizează însă instituţiile publice şi 
autorităţile/serviciile publice autonome înfiinţate prin lege organică, în 
considerarea faptului că aceste entităţi nu au un patrimoniu propriu 
care să fie, eventual, grevat de sarcini, ele fiind doar titulare ale unui 
drept de administrare a bunurilor proprietate a statului. 

- deşi procentul maxim al garanţiei suplimentare, solicitat în cazul 
în care obligaţiile fiscale eşalonate se garantează cu ipotecă/gaj 
asupra unor bunuri imobile/mobile, este de 16%, totuşi în cazul în care 
garanţia depusă este o ipotecă/gaj asupra unor bunuri care au fost 
ipotecate/gajate şi în favoarea altor creditori, procentul suplimentar 
reglementat este de 32%, chiar dacă textul de lege prevede că 
valoarea garanţiei trebuie să acopere inclusiv valoarea pentru care s-a 
constituit ipoteca/gajul de rang superior; 

- există o neclaritate cu privire la procentul suplimentar al 
garanţiilor în situaţia în care contribuabilul îşi exercită, pe parcursul 
eşalonării, dreptul înlocuirii/redimensionării garanţiei; 

- nu este reglementată instituţia juridică a renunţării la 
eşalonarea la plată şi nici regimul juridic al acesteia; 

- nu este reglementată o posibilitate de repunere pe rol 
(menţinere) a eşalonării, dacă aceasta este pierdută ca urmare a 
nerespectării condiţiilor pe care legea le impune în acest sens. 

- regimul eşalonărilor acordate contribuabililor beneficiari ai unor 
autorizaţii, acorduri ori altor acte administrative similare, a căror 
valabilitate este condiţionată de plata obligaţiilor fiscale într-un anumit 
termen, prevede că: 

 pe perioada de soluţionare a cererii de acordare a 
eşalonării la plată, organul fiscal nu revocă/suspendă actul pe motiv 
de neplată a obligaţiilor fiscale la termenele prevăzute de legislaţie; 

 în cazul respingerii cererii de acordare a eşalonării la 
plată, contribuabilul în cauză trebuie să achite obligaţiile fiscale 
condiţie în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de 
respingere, în scopul menţinerii autorizaţiei, acordului ori a altui act 
administrativ similar; 

 depunerea unei noi cereri de acordare a eşalonării la 
plată doar după împlinirea unui termen de 12 luni de la data 
comunicării deciziei de respingere. 

        
2. Schimbări 
preconizate 

Prin prezentul proiect de ordonanţă se propune: 
 extinderea sferei de acordare a eşalonării la plată şi la alte 

categorii de obligaţii fiscale care, în prezent, sunt excluse.  
Astfel, se propune ca în sfera eşalonării la plată să se includă şi: 

- sumele stabilite de alte autorități, a căror administrare a fost 



  

transferată Agenției Naționale de Administrare Fiscală după emiterea 
unei decizii de eșalonare la plată. Aceasta în considerarea faptului că 
sumele respective nu reprezintă o transmitere de creanţe, spre 
recuperare, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ci o ”predare” 
de titluri ca urmare a transferului de competenţă; 
- sumele ce au făcut obiectul unui act administrativ a cărui executare a 
fost suspendată anterior emiterii deciziei de eșalonare la plată și 
pentru care, în timpul eșalonării, a încetat suspendarea, cu 
constituirea garanţiilor corespunzătoare. Aceste sume pot fi solicitate 
la eşalonare după ce suspendarea actului administrativ încetează şi 
după ce organul fiscal comunică contribuabilului înştiinţarea de plată 
în care sunt înscrise obligaţiile fiscale pentru care a încetat 
suspendarea. Odată cu această înştiinţare, în scopul eşalonării la 
plată, organul fiscal comunică contribuabilului şi decizia referitoare la 
obligaţiile fiscale accesorii, aferente obligaţiilor fiscale înscrise în 
înştiinţare, precum şi certificatul de atestare fiscală emis în scopul 
eşalonării la plată. 
     Totodată, a fost reglementată şi procedura de solicitare a 
eşalonării acestor sume, procedură care presupune depunerea de 
către contribuabil, înlăuntrul termenului de 30 de zile de la 
comunicarea înştiinţării, a cererii de eşalonare. Caz contrar, sumele 
respective reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii eşalonării în 
derulare. 
     De asemenea, se reglementează şi faptul că, în cazul respingerii 
cererii, contribuabilul trebuie să achite obligaţiile fiscale condiţie 
(obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării 
la plată), în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de 
respingere. 

- sumele stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei 
decizii de eșalonare la plată, desființate în procedura de soluţionare a 
contestațiilor și menținute prin noul act administrativ emis, în 
conformitate cu Codul procedură fiscală.   
 reglementarea instituţiei retragerii cererii de acordare a 

eşalonării la plată, în sensul că un contribuabil poate să renunţe 
oricând, până la emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor 
fiscale, la dreptul său de a beneficia de această facilitate, fără a i se 
îngrădi dreptul de a depune, ulterior, o nouă cerere de acordare. 
 extinderea excepţiei de la obligaţia de constituire a garanţiilor şi 

la alte entităţi care administrează bunuri din patrimoniul public al 
statului sau al unităţilor adminstrativ-teritoriale, inclusiv unităţilor 
subordonate acestora; 
 modificarea procentului suplimentar al valorii garanţiei în 

situaţia în care bunurile sunt ipotecate şi în favoarea altor creditori 
(maximum 16% faţă de 32% cât este în prezent); 
 reglementarea regulii referitoare la procentul suplimentar al 

garanţiei care se poate lua în calcul în cazul în care, pe parcursul 
derulării eşalonării la plată, se solicită înlocuirea sau redimensionarea 
garanţiei, în sensul că acesta este cel în vigoare la data 
înlocuirii/redimensionării, ţinându-se cont, totodată, de perioada de 



  

timp rămasă din eşalonarea la plată acordată;  
 extinderea posibilităţii contribuabililor de a-şi menţine 

valabilitatea eşalonării la plată şi în cazul în care obligaţiile fiscale cu 
termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare, 
sunt declarate până la data de 25 a lunii următoare scadenţei 
prevăzute de lege, nu doar dacă le achită.  
 reglementarea instituţiei renunţării la eşalonarea la plată şi 

regimul juridic al acesteia, în sensul că pe perioada de valabilitate a 
unei eşalonări, contribuabilul poate renunţa în orice moment la 
această facilitate fără ca organul fiscal să emită o decizie de 
constatare a pierderii valabilităţii eşalonării, dacă notifică organul 
fiscal printr-o cerere de renunţare la eşalonarea la plată şi dacă achită 
obligaţiile fiscale rămase din eşalonarea la plată, până la data la care 
intervine, potrivit legii, un caz de pierdere a valabilităţii eşalonării. În 
cazul în care contribuabilul nu respectă aceste condiţii, organul fiscal 
emite decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a 
obligaţiilor fiscale, cu toate efectele ce decurg din această pierdere; 
 reglementarea dreptului contribuabilului de a beneficia de 

menţinerea unei eşalonări la plată a cărei valabilitate a fost pierdută, 
o singură dată pe perioada de valabilitate a eşalonării. Repunerea în 
termen a eşalonărilor acordate echivalează cu menţinerea eşalonării, 
astfel că avantajele măsurii sunt de fapt avantajele eşalonării însăşi: o 
alternativă de recuperare a acestora cu scopul ameliorării încasării 
veniturilor bugetare, al asigurării ritmicităţii acestora, al diminuării 
costului recuperării arieratelor. 
     Pentru ca repunerea să aibă această finalitate, este necesar ca 
repunerea să fie solicitată până la data la care organul fiscal execută 
garanţia. 
 revizuirea termenului de 12 luni în care contribuabilii care sunt 

beneficiari ai unei eşalonări la plată şi, în acelaşi timp, ai unor acte, 
autorizaţii, acord sau alte acte administrative, puteau solicita o nouă 
eşalonare în cazul în care cererea de acordare a eşalonării la plată a 
fost respinsă sau retrasă, în sensul că pot depune o nouă cerere de 
eşalonare dacă achită obligaţiile fiscale de a căror plată depinde 
menţinerea autorizaţiei, acordului, etc, în termen de 15 zile de la data 
comunicării deciziei de respingere sau de retragere; 
 reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a 

eşalonării la plată în cazul contribuabililor cu risc fiscal mic potrivit. 
Accesarea procedurii simplificate presupune acordarea unei eşalonări 
la plată pe o perioadă de maximum 6 luni, în baza cererii 
contribuabilului şi cu condiţia de a constitui garanţii de minimum 20% 
din sumele solicitate a fi eşalonate la plată. Celelalte condiţii de 
accesare sunt de asemene valabile, cu excepţia celor referitoare la 
dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi la 
capacitatea financiară de plată, condiţii acoperite prin grupul vizat de 
procedura simplificată. 

 
3. Alte informaţii Nu este cazul. 

 



  

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 
macroeconomic 

Măsura preconizată este menită să asigure un climat economic de 
stabilitate pentru realizarea finanţării economiei şi creşterea lichidităţii 
operatorilor economici şi oferă posibilitatea integrării graficului de plată  
într-un plan de redresare economică, asigurând astfel viabilitatea 
acestora. 

1.1. Impactul 
asupra mediului 
concurenţial şi 
domeniului 
ajutoarelor de stat 

Prin aplicarea măsurilor prevăzute în proiectul de act normativ statul 
se comportă ca un creditor privat prudent care urmăreşte recuperarea 
integrală a obligaţiilor fiscale restante. Recuperarea se realizează de 
către organele fiscale competente, la cererea contribuabilului, în 
anumite condiţii, respectiv contribuabilii trebuie să constituie garanţii, 
să achite obligaţiile fiscale curente, ratele eşalonate şi dobânzile 
datorate pe perioada eşalonării la plată.  
Nivelul de constituire a garanţiei este suficient pentru a asigura 
recuperarea integrală de către stat a debitelor restante, în consecinţă 
nu se creează nici un avantaj economic beneficiarilor fiind exclusă 
existenţa ajutorului de stat.   

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

     Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului este favorabil 
mediului de afaceri, având un impact pozitiv la nivelul contribuabililor, 
cu asigurarea încasării la buget a creanţelor fiscale restante, dar şi 
îmbunătăţirea relaţiei de parteneriat între organele fiscale şi 
contribuabili pentru perioada în care aceştia prezintă anumite dificultăţi 
financiare. 
      Măsurile de executarea silită întreprinse asupra disponibilităţilor 
din conturile bancare şi a creanţelor de încasat de la terţi accentuează 
practic blocajul financiar existent în economie, acesta provocând un 
efect în lanţ asupra partenerilor economici. 
      Sistemul propus este similar formei de sprijin oferită de sistemul 
bancar în perioada de dificultate prin rescadenţarea creditelor 
restante. 

3. Impactul social      Măsurile privind acordarea eşalonărilor la plata obligaţiilor fiscale 
sunt menite să asigure depăşirea dificultăţilor economico – financiare 
temporare şi continuarea activităţii operatorilor economici. 
     Constrângerea contribuabililor prin măsurile de exectare silită de a-
şi achita obligaţiile fiscale restante poate conduce la falimentul firmelor 
şi, astfel, la pierderea locurilor de muncă a salariaţilor şi creşterea ratei 
şomajului.  
     Prin încasarea cu ritmicitate a contribuţiilor de asigurări sociale, sub 
forma ratelor de eşalonare la plată, pe de o parte, iar pe de altă parte 
prin menţinerea în activitate a agenţilor economici şi implicit păstrarea 
locurilor de muncă, se realizează susţinerea bugetului de asigurări 
sociale de stat pentru plata pensiilor şi a bugetului fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea sistemului 
sanitar. 

4. Impactul asupra 
mediului 

Nu este cazul. 
 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 
 



  

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani) 
 

     Eşalonările la plată reprezintă o alternativă de recuperare a obligaţiilor fiscale neachitate la 
termen, atât înaintea începerii executării silite, cât şi în timpul efectuării acesteia, cu scopul 
ameliorării încasării veniturilor bugetare, al diminuării costului arieratelor din punct de vedere 
material şi al resurselor umane, permiţând contribuabililor cu potenţial economic să 
depăşească dificultăţile conjuncturale care au generat incapacitatea temporară de plată. 
De asemenea, eşalonarea la plată este o formă de stimulare a plăţii voluntare a datoriilor şi de 
garantare a încasãrilor la buget. 
     În decursul timpului, s-a constatat că, pe perioada aplicării actelor normative privind 
acordarea înlesnirilor la plată, încasările la bugetul general consolidat au crescut, asigurându-
se astfel o ritmicitate a acestora, atât prin achitarea ratelor din eşalonare, cât şi prin plata 
obligaţiilor fiscale curente. 
     Această facilitate este mai eficientă decât procedura de executare silită, care reprezintă o 
modalitate de recuperare a creanţelor ce presupune costuri suplimentare, fără a asigura însă 
un nivel de încasare satisfăcător.  
     Prin constituirea de garanţii de către beneficiarii eşalonărilor la plată, statul se asigură de 
încasarea obligaţiilor fiscale eşalonate, evitând în acelaşi timp adâncirea dificultăţilor 
financiare ale contribuabililor. 

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

 
1. Măsuri normative 
necesare pentru 
aplicarea prevederilor 
proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în 
vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate 
ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de 
act normativ; 
b) acte normative ce 
urmează a fi elaborate în 
vederea implementării 
noilor dispoziţii 

 
 
 
 
 
a) Modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice 
nr.1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 
privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 
b) ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea 
procedurii de stabilire a riscului fiscal mic al contribuabililor care 
solicită eşalonare la plată. 
 

2.Conformitatea 
proiectului  
de act normativ cu 
legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce 
transpun prevederi 
comunitare 

Nu este cazul. 

3. Măsuri normative 
necesare aplicării 

Nu este cazul. 



  

directe a actelor 
normative comunitare 
4. Hotărâri ale Curţii de 
Justiţie a Uniunii 
Europene  

Nu este cazul. 
 
 

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

Nu este cazul. 
 

6. Alte informaţii Măsura de sprijin adoptată sub forma eşalonării la plata 
obligaţiilor fiscale restante nu implică elemente de natura 
ajutorului de stat  întrucât se asigură recuperarea integrală a 
obligaţiilor fiscale restante prin constituirea de garanţii la nivelul 
sumelor eşalonate la plată, precum şi a dobânzilor datorate pe 
perioada eşalonării la plată. 

Sectiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate 
 

Se va respecta procedura 
prevăzută de Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în 
administraţia publică. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul 
prezentului act normativ 
 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
prezentul 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 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale permanente 

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Proiectul va fi supus avizării 
Consiliului Economic şi Social şi 
Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 



  

 
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 actului normativ 
 

Se va respecta procedura 
prevăzută de Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în 
administraţia publică. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în urma implementării 
prezentului act normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 
 

Nu este cazul. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 
1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act 
normativ de către autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor 
existente 

Nu este cazul. 

2. Alte informaţii  
 

În sensul celor prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de Ordonanţă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2011 privind 
reglementarea acordării eşalonărilor la plată. 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 

ORDONANŢĂ 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 

privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată 
 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I poz. 1 din 

Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă: 

 
 
Art. I - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea 
acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 200 din 22 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 
1. După alineatul (1) al articolului 3, se introduc două noi alineate, alin. (11) şi (12), 
cu următorul cuprins: 
„(11) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru obligaţiile fiscale preluate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală de la altă autoritate publică ca urmare a transferului de 
competenţă, în situaţia în care acesta are loc pe perioada derulării unei eşalonări la plată. 
(12) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, amenzile de orice fel care se fac venit la 
bugetul de stat sunt asimilate obligaţiilor fiscale.” 
 
2. La articolul 3 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(f) creanţele stabilite de alte organe decât cele prevăzute la art. 1 şi transmise spre 
recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit legii, cu excepţia 
amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.” 
 
3. Alineatul (21) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(21) Eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stabilite prin acte 
administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt 
suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 
4. După alineatul (21) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alin. (22), cu 
următorul cuprins: 
„(22) În cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după 
data comunicării unei decizii de eşalonare, contribuabilul poate solicita includerea în 
eşalonare a obligaţiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum şi a obligaţiilor 
fiscale accesorii aferente. În acest scop, organul fiscal comunică contribuabilului o 
înştiinţare de plată privind obligaţiile fiscale individualizate în acte administrative pentru 
care a încetat suspendarea executării şi deciziile de stabilire a obligaţiilor fiscale accesorii 
aferente.”  
 
5. După articolul 5 se introduce un nou articol, art. 51, cu următorul cuprins: 
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„Articolul 51 
Retragerea cererii de acordare a eşalonării 

(1) Cererea poate fi retrasă de contribuabil până la emiterea deciziei de eşalonare la 
plată. Organul fiscal competent comunică contribuabilului decizia prin care se ia act de 
retragerea cererii. 
(2) Prin retragerea cererii, contribuabilul nu pierde dreptul de a depune o nouă cerere.” 
 
6. La articolul 8 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“a) în cazul cererilor depuse pentru obligaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) şi alin.(21);” 
 
7. La articolul 8 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu 
următorul cuprins: 
“e) În cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată, a 
obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul cererii de eşalonare la plată.” 
 
8. După alineatul (11) al articolului 9, se introduce un nou alineat, alin. (12), cu 
următorul cuprins:   
„(12) Excepţia de la alin.(1) se aplică şi altor entităţi care administrează bunuri din 
domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv 
unităţile subordonate sau aflate sub autoritatea acestora. În situaţia în care aceste entităţi 
sau unităţile subordonate sau aflate sub autoritatea acestora deţin în proprietate bunuri a 
căror valoare acoperă valorile prevăzute la alin.(9) sau (11), după caz, acestea constituie 
garanţii în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.”  
 
9. La articolul 9 alineatul (2),  litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“d) încheierea unui contract de ipotecă în favoarea organului fiscal competent pentru 
executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare 
la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane. Aceste bunuri trebuie să 
fie libere de orice sarcini, cu excepţia cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de 
către organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”  
 
10. Alineatele (11) şi (14) ale articolului 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 “(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), în situaţia în care bunurile sunt ipotecate în 
favoarea altor creditori, garanţiile constituite sub forma prevăzută la alin. (2) lit. c) trebuie 
să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca, precum şi sumele eşalonate la plată, 
dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din 
sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată. 
................................................................................................................. 
14) Pe parcursul derulării eşalonării la plată, garanţia se poate înlocui sau redimensiona în 
funcţie de valoarea ratelor rămase de achitat, la cererea contribuabilului. În acest caz, 
procentul suplimentar al garanţiei care se ia în calcul la stabilirea valorii garanţiei este cel 
în vigoare la data înlocuirii sau redimensionării garanţiei, corespunzător perioadei de timp 
rămasă din eşalonarea la plată acordată.” 
 
11. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“a) să se declare şi să se achite, potrivit legii, obligaţiile fiscale administrate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală cu termene de plată începând cu data comunicării 
deciziei de eşalonare la plată. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste 
obligaţii sunt declarate şi achitate până la data de 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute 
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de lege, inclusiv, sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care acest termen 
se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;” 
 
12. La articolul 10 alineatul (1), litera (g1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“ g1) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de 
plată, obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în 
condiţiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data 
comunicării deciziei de eşalonare la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul a 
solicitat eşalonarea acestor sume. În situaţia în care cererea de modificare se respinge, 
contribuabilul are obligaţia să plătească aceste sume în termen de 30 de zile de la data 
comunicării deciziei de respingere.” 
 
13. La articolul 10 alineatul (2), litera c) se abrogă. 
 
14. După articolul 10 se introduc două noi articole, art. 101 şi 102, cu următorul 
cuprins: 

“Articolul 101 
Modificarea deciziei de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării 

(1)  Pe perioada de valabilitate a eşalonării, decizia de eşalonare la plată poate fi 
modificată la cererea contribuabilului, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  
(2) Modificarea deciziei de eşalonare la plată se realizează prin includerea în eşalonare a 
obligaţiilor fiscale prevăzute la art.3 alin.(22) cuprinse în certificatul de atestare fiscală 
emis de organul fiscal. 
(3) Cererea se depune până la împlinirea termenului prevăzut la art.10 alin.(1) lit.g1) şi se 
soluţionează de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de 
eşalonare la plată sau decizie de respingere, după caz. 
(4) Cuantumul şi termenele de plată a noilor rate de eşalonare se stabilesc prin grafice de 
eşalonare care fac parte integrantă din decizia de modificare a deciziei de eşalonare la 
plată.  

(5) Odată cu depunerea cererii, contribuabilul trebuie să constituie şi garanţiile 
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, corespunzător perioadei de timp rămasă din 
eşalonarea la plată acordată.  
(6) Contribuabilul nu trebuie să constituie garanţii în situaţia în care valoarea 
garanţiilor deja constituite acoperă obligaţiile fiscale rămase din eşalonare, precum şi 
obligaţiile fiscale pentru care se solicită modificarea deciziei de eşalonare la plată. În 
situaţia garanţiilor deja constituite potrivit art.9 alin.(2) lit.d), se încheie un act adiţional 
la contractul de ipotecă.  
(7) Prevederile art. 171 se aplică în mod corespunzător şi penalităţilor aferente 
sumelor prevăzute la alin. (2). 
(8) Prevederile art.3 alin(22), precum şi  ale prezentului articol sunt aplicabile şi 
pentru: 

a) obligaţiile fiscale  stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii 
de eşalonare la plată, desfiinţate în procedura de soluţionare a contestaţiilor şi menţinute 
prin noul act administrativ emis potrivit art. 216 alin. (3) din Codul de procedură fiscală; 
b) obligaţiile fiscale stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală după emiterea unei decizii de eşalonare la 
plată. 

 
Articolul 102 
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Renunţarea la eşalonarea la plată 
(1) Contribuabilul poate renunţa la eşalonarea la plată pe perioada de valabilitate a 
acesteia, prin depunerea unei cereri de renunţare la eşalonare. 
(2) În cazul renunţării la eşalonare, contribuabilul trebuie să achite obligaţiile fiscale 
rămase din eşalonare, până la data la care intervine pierderea valabilităţii eşalonării la 
plată. Prevederile art.10 alin.(4) şi art. 171 alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător. 
(3) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (2), sunt aplicabile prevederile 
referitoare la pierderea valabilităţii eşalonării la plată.” 
 
15. După alineatul (4) al articolului 13, se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6), 
cu următorul cuprins: 
“(5) Contribuabilul poate solicita organului fiscal competent menţinerea unei eşalonări a 
cărei valabilitate a fost pierdută datorită nerespectării condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. 
(1) lit. a)-h) şi j), o singură dată pe perioada de valabilitate a eşalonării, dacă depune o 
cerere în acest scop înainte de executarea garanţiei de către organul fiscal. Cererea se 
soluţionează prin emiterea unei decizii de menţinere a valabilităţii eşalonării. 
(6) Pentru menţinerea valabilităţii eşalonării contribuabilul are obligaţia să achite 
obligaţiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menţinere a valabilităţii 
eşalonării, cu excepţia celor care au făcut obiectul eşalonării a cărei valabilitate a fost 
pierdută, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei. Prevederile art. 10 sunt 
aplicabile în mod corespunzător.” 
 
16. La articolul 151, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) În situaţia în care cererea de acordare a eşalonării la plată a fost respinsă sau retrasă, 
contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să achite obligaţiile fiscale de a căror plată 
depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar în scopul 
menţinerii actului, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere sau a 
deciziei prin care se ia act de retragerea cererii. În acest caz, o nouă cerere de acordare a 
eşalonării la plată se poate depune numai după achitarea acestor obligaţii fiscale.” 
 
17. După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 161, cu următorul cuprins: 

„Articolul 161 

Prevederi speciale pentru contribuabilii cu risc fiscal mic 
(1) În cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, organul fiscal poate aproba eşalonarea la 
plată a obligaţiilor fiscale restante, pe o perioadă de cel mult 6 luni, dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 

a. contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent; 
b. sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.4, cu excepţia celei prevăzute la 

alin.(1) lit.b); 
c. contribuabilul depune, în cel mult 30 de zile de la data comunicării 

certificatului de atestare fiscală, o garanţie în valoare de minim 20% din sumele ce pot 
face obiectul eşalonării la plată înscrise în certificatul de atestare fiscală emis în 
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(2) Procedura de stabilire a riscului fiscal mic în scopul aplicării prezentului articol se 
aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. 
(3) Cererea depusă în condiţiile prezentului articol se soluţionează de organul fiscal în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Acest termen se prelungeşte 
cu perioada cuprinsă între data comunicării certificatului de atestare fiscală de către 
organul fiscal şi data depunerii garanţiei de către contribuabil. 
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(4) În condiţiile prezentului articol, contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au 
obligaţii fiscale restante, pot solicita eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale declarate, 
precum şi a obligaţiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere şi pentru care nu s-a 
împlinit scadenţa sau termenul de plată prevăzut la art.111 alin.(2) din Codul de 
procedură fiscală, după caz.” 

 
Art. II- (1) Prevederile art.I se aplică şi cererilor de acordare a eşalonărilor la plată în 
curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.   
(2) Prevederile art.I pct. 5 şi 16 se aplică cererilor de retragere depuse după data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe. 
(3) Prevederile art.I pct.11 se aplică obligaţiilor declarative al căror termen se împlineşte 
după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 
(4) Prevederile art.I pct.15 se aplică şi contribuabililor care au pierdut eşalonarea la plată, 
dar pentru care nu au fost stinse obligaţiile fiscale în cauză. 
 
Art.III - Ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. I pct.17 se emite în termen 
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  
 
Art. IV – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării 
eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 
martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după 
aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 
 
 
 

PRIM MINISTRU, 
 

VICTOR-VIOREL PONTA 
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