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Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri finan-
ciar-fiscale

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de: 

- necesitatea protejării și din punct de vedere fiscal a persoanelor fizice care au dreptul de a li se
stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea
în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului,  potrivit prevederilor Legii nr.77/2016 privind

darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, 

- imposibilitatea continuării demersului statistic pentru satisfacerea cerințelor regulamentelor U.E.
și ale celor naționale, precum si a respectării angajamentelor ca stat membru UE în domeniul statisticii
oficiale, ceea ce poate avea drept consecinţe aplicarea implicita a procedurilor de infringement,

- necesitatea simplificării și acordării unui tratament fiscal specific aplicabil veniturilor obținute de
către operatorii statistici utilizati pentru colectarea datelor privind statistici oficiale, în vederea
impulsionării activității producerii de statistici oficiale,

- evitarea blocării activității unor operatori economici, cum ar fi cei din domeniile de achiziții de
diverse produse de la persoane fizice (produse agricole, din flora spontană, achiziții de ciuperci și
fructe de pădure, etc.), sau din domeniul organizatorilor de evenimente speciale,

Întrucât  cele menţionate mai sus vizează interesul  public şi constituie elementele unei situaţii
extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru

 
-  reglementarea  unor  măsuri  în  vederea  neimpozitării  în  situația  transferului  dreptului  de

proprietate  imobiliară  din patrimoniul personal al  persoanelor fizice,  prin prima  dare în plată
efectuată în condițiile Legii nr.77/2016, 

- stabilirea unui tratament fiscal specific aplicabil veniturilor obținute de către operatorii statistici
utilizati pentru colectarea datelor, indiferent de caracterul de continuitate al acestor activități de
colectare de date,

- îmbunătățirea  cadrului  legal  reglementat  de  Legea  nr.  70/2015  pentru  întărirea  disciplinei
financiare  privind  operațiunile  de  încasări  și  plăți  în  numerar  și  pentru  modificarea  și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plată, pornind de la faptul că o serie de operatori economici au semnalat faptul că



plafoanele de încasări și plăți stabilite de lege le îngreunează și chiar blochează achizițiile de la
persoane fizice, cum ar fi:  achiziția de păsări și animale pentru fabricarea produselor din carne
sau produse forestiere nelemnoase din flora spontană, ciuperci și fructe de pădure, activități care
presupun efectuarea zilnică de achiziții de la persoane fizice, în principal din mediul rural iar în
cele mai multe cazuri, operatorii dețin centre de achiziție în mai multe județe, angajații acestora
colectând marfa de la terțe persoane fizice cu care nu au nici un raport juridic și care nu au
deschis  un cont  bancar;  în  mod similar,  este  și  cazul  operatorilor  economici  organizatori  de
evenimente speciale, (nunți, botezuri ), activități care presupun achitarea contravalorii serviciilor
prestate de către beneficiarii acestora, în cele mai multe cazuri, din sumele de bani în numerar
(daruri), primite la aceste eveniment; modificarea cadrului legal se impune cu atât mai mult cu
cât astfel de activități au, de regulă, caracter ocazional și sezonier.

1. Descrierea situaţiei 
actuale I. Legea  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi

completările  ulterioare

 Titlul IV „Impozitul pe venit”

1.În  prezent,  la  transferul  dreptului  de proprietate  şi  al  dezmembrămintelor
acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a tere-
nurilor aferente acestora,  precum şi asupra terenurilor de orice fel fără con-
strucţii, contribuabilii datorează impozit.
În cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestu-
ia prin dare în plată, contribuabil este cel din patrimoniul căruia se transferă
dreptul de proprietate, iar impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi
în actul  prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele
sale, respectiv, în actul de dare în plată.  

Legea nr.77/2016, privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea

stingerii  obligaţiilor asumate prin credit,  cât  și Legea nr.  227/2015 privind

Codul  fiscal,  cu modificările  și  completările  ulterioare, nu cuprind excepții
privind  plata  impozitului  pe  venitul  din  transferul  bunurilor  imobile  din
patrimoniul personal în cazul stingerii unor debite prin darea în plată sau care
se află în executare silită, indiferent de stadiul  ori forma executării silite.

Potrivit  prevederilor  legale  actuale,  persoanele  fizice  care  au  fost  supuse
executării silite a imobilului ipotecat, printr-un contract de credit, au obligația
de a plăti impozitul aferent venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal.

 Prin Legea nr.77/2016, legiuitorul a înțeles să reglementeze o procedura spe-
cială pentru protejarea intereselor persoanelor fizice aflate în dificultate finan-
ciară în raport cu o instituție de credit sau financiară. Cum prevederile Legii
nr. 77/2016, nu conțin reglementări de natură fiscală care să prevadă și o pro-
tecție din punct de vedere fiscal al acestor categorii de persoane fizice, se pro-
pune modificarea prevederilor legislației fiscale în acest scop.

2. Potrivit  prevederilor  în  vigoare  veniturile obținute  de  către



operatorii statistici utilizați pentru colectarea datelor în baza unor contracte
civile se supun impozitării în mod diferit, în funcție de modul de desfășurare
a activității și a clauzelor contractuale astfel:
- în situația în care rezultă că activitatea este una independentă, se aplică

regimul fiscal prevăzut pentru veniturile tratate la capitolul II- Venituri din
activități independente;
- în situația în care activitatea nu are caracter de continuitate se aplică re-

gimul fiscal prevăzut la capitolul X- Venituri din alte surse.
-  în situația în care activitatea este încadrată ca fiind activitate depen-

dentă, se aplică regimul fiscal prevăzut pentru veniturile tratate la  capitolul
III  - Venituri din salarii și asimilate salariilor.

II.   Legea  nr.70/2015  pentru  întărirea  disciplinei  financiare  privind
operaţiunile  de  încasări  şi  plăţi  în  numerar  şi  pentru  modificarea  şi
completarea Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr.  193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plată 

Obiectivele urmărite de Legea nr. 70/2015 sunt:
- dezvoltarea instrumentelor de verificare a realităţii operaţiunilor economice,
evidenţiate în documente de livrare/achiziţie, prin urmărirea fluxurilor băneşti;
-  întărirea  disciplinei  financiare,  ca  important  instrument  de  combatere  a
evaziunii  fiscale  şi  a  fraudei  fiscale,  prin  stabilirea  unei  trasabilităţi  a
fluxurilor  băneşti  prin  operaţiuni  bancare,  întrucât  operaţiunile  economice
reflectate  prin  tranzacţii  bancare  pot  fi  urmărite  cu  uşurinţă  de  autorităţile
fiscale, pe când tranzacţiile cash scapă acestui control. Rolul acestor măsuri
este scoaterea la vedere a tranzacţiilor făcute în prezent cu plata în numerar
care,  în  fapt,  reprezintă  venituri  impozabile,  în  foarte  multe  cazuri,
nedeclarate;
- creşterea gradului  de utilizare a cardurilor, în detrimentul numerarului.
Pentru realizarea acestora, în legea sus-menţionată au fost incluse prevederi
privitoare la limitarea prin lege a operaţiunilor în numerar, astfel: 
- (i) extinderea limitării încasărilor şi plăţilor în numerar efectuate între toţi
operatorii  economici,  indiferent  de forma juridică de organizare,  după cum
urmează:
-  (ii)  limitarea  operaţiunilor  în  numerar  în  relaţia  operatori  economici-
persoane fizice, la 10.000 de lei/zi/de la /către o persoană;
-  (iii)  limitarea  acestor  operaţiuni  în  cazul  tranzacţiilor  efectuate  de  către
persoanele fizice la 50.000 lei/tranzacţie.
De asemenea, legea conţine şi prevederi referitoare la interdicţia fragmentării
încasărilor şi plăţilor în numerar, precum şi a fragmentării tranzacţiilor cu o
valoare mai mare decât plafoanele stabilite prin aceasta.
Efectele scontate sunt, pe de o parte, reducerea evaziunii fiscale prin stabilirea
unei  trasabilităţi  a  fluxurilor  băneşti  prin  operaţiuni  bancare  şi,  implicit,
creşterea nivelului veniturilor bugetare iar, pe de altă parte, creşterea utilizării
pe scară largă a cardurilor bancare, ca mijloc de plată.

Actul normativ în vigoare stabilește la art. 4 că operațiunile de încasări/plăți
de  la/către  persoane  fizice  reprezentând  cesiuni  de  creanţe,  primiri  de
împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri
sau a unor prestări  de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de
10.000 lei  de la  o persoană, fiind interzise încasările/plățile  fragmentate în



numerar de la/către o persoană pentru tranzacții mai mari de 10.000 lei. 

Astfel, după cum rezultă din prevederile invocate mai sus, nu este stabilită în
sarcina persoanelor enumerate la art. 1 alin. (1) din Lege o limitare a plăților
în numerar efectuate către persoanele fizice aferente unei zile, legea stabilind
pentru aceste categorii de operațiuni plafoane zilnice de plăți către o persoană
fizică, indiferent de numărul acestor persoane. 

La art. 11 din același act normativ se precizează că: 

   " (1) Se interzice persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) să elibereze persoa-
nelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 8 sume în numerar peste plafonul stabi-
lit la art. 3 alin. (1) lit. c), pe fiecare persoană şi tranzacţie, cu excepţia opera-
ţiunilor prevăzute la art. 5.

Din coroborarea articolelor mai sus-menționate, rezultă faptul că pentru plățile
efectuate  de persoanele  prevăzute  la  art.  1,  alin.  (1)  către  persoane fizice,
reprezentând contravaloarea unor achiziţii  de bunuri  sau a unor prestări  de
servicii,  dividende,  cesiuni  de  creanţe  sau  alte  drepturi  şi  restituiri  de
împrumuturi  sau  alte  finanţări,  se  pot  solicita  retrageri  de  numerar  de  la
instituțiile de credit în limita plafonului maxim prevăzut la art. 3, alin. 1, lit.
c), respectiv de până la 10.000 lei/zi.

Ca  atare,  efectuarea  de  plăţi  în  numerar  către  persoanele  fizice  pentru
operaţiunile de genul celor prevăzute la art.  4,  alin. (4) se poate realiza în
limita disponibilităţilor băneşti existente în casieriile plătitorilor, care pot fi
constituite atât din retragerea de numerar de la bancă (în condiţiile prevăzute
de lege), respectiv cu limitarea la plafonul de retragere de numerar prevăzut la
art. 3, alin. (1), lit. c), cât şi din încasările în numerar efectuate de aceştia.

Se  limitează  astfel,  posibilitatea  unor  operatori  economici  de a  achiziționa
bunuri /servicii de la diverse persoane fizice.
În  acest  sens,  o  serie  de  operatori  economici  au  semnalat  aspecte  care  le
îngreunează modul de desfășurare a activității și blochează efectiv achizițiile
de la persoane fizice, cum ar fi: fabricarea produselor din carne inclusiv carne
de bovină/pasăre  sau colectarea  produselor  forestiere  nelemnoase  din flora
spontană și realizarea achizițiilor de ciuperci și fructe de pădure, activități care
presupun efectuarea zilnică de achiziții de la persoane fizice, în principal din
mediul  rural,  în baza carnetelor  de comercializare sau care dețin centre de
achiziție în mai multe județe, iar angajații acestora colectează marfa de la terțe
persoane fizice cu care nu au nici un raport juridic și care nu au deschis un
cont  bancar,  activitatea  fiind  mai  mult  ocazională  și  sezonieră,  faptul  că
suntem la începutul perioadei sezoniere, care de obicei, este vara-toamna.

Plățile  către  aceste  persoane  sunt  făcute  de  către  operatorii  economici  în
numerar, nefiind posibilă plata prin instrumente de plată către terți, în limita
unui plafon de 10.000 lei pe zi/pe persoană, prevăzut la art. 4 alin. (4).
Acești  operatori  economici  prelucrează  mărfurile  achiziționate  astfel,  iar
produsele finite obținute sunt vândute către alți operatori economici, încasarea
contravalorii  făcându-se  cu  ajutorul  instrumentelor  de  plată  fără  numerar,
motiv pentru care nu dispun de încasări în numerar prin caseriile proprii, 



fapt care le îngreunează desfășurarea activității și blochează efectiv achizițiile
de la persoane fizice. 

Totodată, îmbunătățirea cadrului legal al acestui act normativ este necesară și
în cazul activităților desfășurate de organizatorii de evenimente speciale, cum
ar fi: nunți, botezuri, activități care presupun achitarea contravalorii serviciilor
prestate de către beneficiarii acestora, în cele mai multe cazuri, din sumele de
bani în numerar (daruri), primite la aceste evenimente.
     

1^1. Acte comunitare 
transpuse

Nu este cazul

2. Schimbări 
preconizate I. Legea  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi

completările  ulterioare

 Titlul IV „Impozitul pe venit”

1. Ca urmare  a publicării  Legii  nr.  77/2016  privind darea în plată a unor

bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite care și-a
propus să protejeze debitorii contractelor de credit și să partajeze într-un mod
cât  mai  echitabil  riscurile  devalorizării  bunului  între  debitor  și  creditor,
propunând  un  mecanism prin  intermediul  căruia  predarea  de  către  debitor
creditorului a imobilului aflat în proprietatea sa, ca urmare a acordării de către
acesta din urmă a unui credit, să stingă integral obligația debitorului, prezentul
proiect  de  ordonanță  de  urgență  propune  modificarea  Legii  nr.  227/2016
privind  Codul  fiscal  prin  introducerea  unor  reglementări  care  să  asigure
neimpozitarea  persoanelor  fizice care  au dreptul  de a li  se  stinge  datoriile
izvorâte din contractele de credit prin darea în plată a imobilului ipotecat în
favoarea  creditorului,  potrivit  prevederilor  Legii  nr.77/2016.  Măsura  are  în
vedere  protejarea persoanelor  fizice  care  au  recurs  la  darea  în  plată  drept
consecință a faptului că acestea sunt în dificultate.
Pentru  categoriile  de  persoane  cărora  li  se  adresează  Legea  nr.77/2016,

respectiv persoane fizice care sunt debitori principali, codebitori, coplătitori,

garanți personali sau ipotecari,  și care sunt în situația de a transfera dreptul
de proprietate  asupra  imobilului  ipotecat  în  favoarea  creditorului,  prezentul
proiect de ordonanță de urgență prevede că nu se datorează impozit la prima
dare în plată, în consecința calității acestora de persoane aflate în dificultate ce
intră sub incidența Legii nr. 77/2006.
 Se are în vedere ca măsura neimpozitării să se aplice numai la prima dare în
plată  chiar  dacă  creditul  este  garantat  cu  una  sau  mai  multe  proprietăți
imobiliare,  de această măsură beneficiind persoana fizică care,  indiferent de
calitatea pe care o are într-un contract de credit,  apelează pentru prima data la
procedura dării în plată. Pentru orice altă solicitare de dare în plată ulterioară
urmează să plătească impozitul pe transferul proprietății imobiliare.
A fost definită prima dare în plată pentru o aplicare unitară a legii și pentru a
evita  orice  abuz.  De asemenea,  proiectul  de  ordonanță  de  urgență  prevede
înființarea  la  nivelul  Uniunii  Naționale  a  Notarilor  Publici  din România,  a
Registrului național notarial de evidență a  actelor de dare în plată prevăzute

de Legea nr.77/2016 privind darea în plată  a unor bunuri imobile în vederea

stingerii  obligațiilor  asumate  prin  credite,   în  care  se  înscriu  actele
autentificate de notarul public si hotărârile judecătorești de dare în plată emise



în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016.
Având în vedere  că  Legea nr.77/2016  cuprinde pe lângă darea  în plată și
aspecte  privind  executarea  silită,  se  propune  anularea  impozitului  aferent
venitului  din  transferul  proprietăţilor  imobiliare  din  patrimoniul  personal,
pentru  persoanele  fizice  care  au  fost  supuse  executării  silite  a  imobilului
ipotecat,  în  situația  în  care  persoana  solicită  constatarea  stingerii  datoriilor
izvorâte din contractul de credit potrivit art. 8 alin (5) din Legea nr. 77/2016.
Totodată,  în  situația  în  care  a  fost  achitat  acest  impozit,  după  intrarea  în
vigoare a ordonanței de urgență, se propune ca persoana fizică să beneficieze
de restituirea acestuia potrivit Codului de procedură fiscală. În mod similar se
propune renunțarea la emiterea și comunicarea deciziei de impunere în cazul
persoanelor pentru care nu s-a emis și comunicat o asemenea decizie.

2. Întrucât de la data de 1 ianuarie 2016, prin intrarea în vigoare a noului
Cod  fiscal,  respectiv  Lega  nr.  227/2016,   există  posibilitatea  încadrării
diferite  a  activității  desfășurate  de   operatorii  statistici  utilizați  de  către
entități care furnizează statistici oficiale, respectiv acestea pot fi încadrate, în
funcție de modul de desfășurare a activității, atât ca activități independente
cât  și  ca activități  dependente,  prezentul   proiect  de ordonanță de urgență
propune o măsură de aplicare a unui regim fiscal simplificat și acordării unui
tratament  fiscal  specific  pentru   aceste  venituri,  respectiv  se consideră  că
reprezintă venituri din alte surse pentru care plătitorul de venit reține la sursă
impozitul,  pentru  care  nu  se  datorează  contribuțiile  sociale  obligatorii
aferente activității dependente.
Culegerea de  date prin operatorii de teren, cum ar fi de exemplu de către
Institutul Național de Statistică și de către  alte instituții publice, este deosebit
de importantă, în lipsa acestor statistici România s-ar afla în imposibilitatea
continuării demersului statistic pentru satisfacerea cerințelor regulamentelor
UE , precum și a respectării angajamentelor ca stat membru UE în domeniul
statisticii oficiale, ceea ce poate avea drept consecință aplicarea procedurilor
de infringement.  Măsura de simplificare  propusă prin prezentul  proiect  de
ordonanță  de  urgență  va  facilita  modul  de  încadrare  a  activității  și  de
percepere a impozitului pe venitul datorat de către operatorii statistici.

II.   Legea  nr.70/2015  pentru  întărirea  disciplinei  financiare  privind
operaţiunile  de  încasări  şi  plăţi  în  numerar  şi  pentru  modificarea  şi
completarea Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr.  193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plată 

Se  propune  introducerea  unui  nou  articol  41,  care  să  prevadă  posibilitatea
organului  fiscal  central  competent  în  administrarea  obligațiilor  fiscale  ale
operatorului economic, de a aproba un alt plafon de încasări decât cel stabilit
de lege, la cererea operatorilor economici organizatori de nunți și botezuri. 

În plus, se propune modificarea literei d) a art. 5 în sensul eliminării excepției
conform căreia neplafonarea retragerilor de numerar din conturi bancare nu se
aplică  în  cazul  în  care  retragerile  privesc  operațiuni  de  plăți  efectuate  de
profesioniști către persoanele fizice.

 



3. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic

11 Impactul  asupra
mediului  concurenţial  şi
domeniului  ajutoarelor  de
stat

 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

    

2.1. Impactul asupra sarci-
nilor                                    
administrative

2.2. Impactul asupra între-
prinderilor                            
mici şi mijlocii   

Nu este cazul

3. Impactul social

4. Impactul asupra 
mediului Nu este cazul.

5. Alte informaţii Nu au fost identificate.

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)

- mil. lei -

Indicatori
Anul

curent 
Următorii 4 ani Media pe 5

ani2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

1) Modificări ale veniturilor
bugetare,  plus/minus,  din
care:

a) buget de stat, din acestea:



(i) impozit pe profit

(ii) impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor

(iii) impozit pe dividendele 
plătite persoanelor juridice 
române

(iv) impozit pe dividende 
plătite persoanelor fizice 
rezidente române

(v) ) impozit pe dividendele 
plătite persoanelor fizice și 
juridice nerezidente

(vi) TVA

(vii) accize

(viii) redevenţe

b) bugete locale:

(i) impozite şi taxe locale

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

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

7) Alte informaţii

Impactul  bugetar  determinat  de  prevederile  proiectului  legislativ  nu
poate  fi  cuantificat,  având  în  vedere  faptul  că  Ministerul  Finanțelor
Publice nu deține raportări  statistice,  date,  informații,  care să permită
identificarea indicatorilor afectați de propunerea legislativă.

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

Corelarea  legislației  secundare  cu  noile  prevederi  ale
Codului fiscal.

1^1)  Compatibilitatea  proiectului  de  act
normativ  cu  legislaţia  în  domeniul
achiziţiilor publice:

a)  impact  legislativ  –  prevederi  de
modificare  şi  completare  a  cadrului
normativ în domeniul achiziţiilor publice,
prevederi derogatorii
b)  norme  cu  impact  la  nivel
operaţional/tehnic-sisteme  electronice



utilizate  în  desfăşurarea  procedurilor  de
achiziţie  publică,  unităţi  centralizate  de
achiziţii publice, structură organizatorică
internă a autorităţilor contractante
2)  Conformitatea  proiectului  de  act
normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor  ce  transpun  prevederi
comunitare

3)  Măsuri  normative  necesare  aplicării
directe a actelor normative comunitare

Nu este cazul.

4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene

Modificările  legislative  nu contravin  jurisprudenţei
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

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

6) Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea 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
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     
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

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
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.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

1)  Informarea  societăţii  civile  cu  privire  la  necesitatea
elaborării proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ se publică pe
site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi
se dezbate în cadrul Comisiei de Dialog
Social la care participă reprezentanţi  ai
organismelor interesate.

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

Nu este cazul.

3) Alte informaţii
Nu este cazul.

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

Nu este cazul

2) Alte informaţii Nu este cazul
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului

pentru completarea Legii  nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale. 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
ANCA DANA DRAGU

AVIZAT

Ministrul Justiției
Raluca Alexandra PRUNĂ

                                                       



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

Nu este cazul

2) Alte informaţii Nu este cazul

        Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului
pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale. 

                                                Ministrul  Finanțelor Publice

                                                       Anca Dana DRAGU

                                     


