
1 

 

 
 

GUVERNUL  ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ  
  
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 13 mai 2014 
privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din 
industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 45/2015, 
cu modificările şi completările ulterioare 
 Având în vedere măsurile reglementate prin OUG nr. 25/2014 pentru diminuarea arieratelor 
bugetare la unii operatori economici din industria de apărare, aferente producţiei sau comerţului cu 
armament, muniţie şi material de război,  
 Faptul că măsurile de reducere a arieratelor au atenuat, dar nu au eliminat riscul unor blocaje 
financiare prin repunerea în sarcina operatorilor economici a obligaţiilor anulate, în cazul în care 
aceştia înregistrează noi datorii, pentru care nu dispun de surse de finanţare neavând restabilită 
capacitatea de plată, 
 Pentru încadrarea în obiectivele ţintă stabilite cu instituţiile financiare internaţionale privind 
necesitatea reducerii obligaţiilor fiscale, inclusiv la operatorii economici din industria de apărare, 
 Ţinând seama de necesitatea reglementării unor aspecte insuficient legiferate de OUG nr. 
25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici 
din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, sub aspectul restabilirii la 
operatorii economici a capacităţii de plată şi a măsurilor privind stingerea prin conversie în acţiuni a 
unor obligaţiilor fiscale inclusiv a obligaţiilor reprezentând sumele acordate cu titlul de plăţi 
compensatorii din bugetul asigurărilor pentru şomaj,    
 Pentru evitarea intrării în incapacitate de plată, eliminarea blocajelor financiare, asigurarea 
condiţiilor de funcţionare şi refacerea capacităţii operatorilor economici, se impune amânarea la 
plată a obligaţiilor fiscale anulate în baza OUG nr. 25/2014 aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 Țânând cont de dispozițiile art. 346 din TFUE potrivit căruia orice stat membru poate lua 
măsurile pe care le consideră necesare pentru protecția intereselor esențiale ale siguranței sale și 
care se referă la producția sau comerțul cu armament, muniție sau material de război cu condiția ca 
respectivele măsuri să nu distorsioneze concurența pe piaţa internă pentru produsele ce nu sunt 
destinate unor scopuri militare, 
 Având în vedere că acest demers are ca finalitate menţinerea unor capacităţi în industria de 
apărare pentru siguranţa aprovizionării cu produse şi servicii de primă necesitate pentru  forţele 
sistemului naţional de apărare, 
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
al Legii nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă  
 
 Articol unic: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru 
diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi 
reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare,  publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I,  nr. 377 din 21 mai 
2014, se modifică după cum urmează:  
 
1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ (1) În situaţia în care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 înregistrează 
la sfârşitul anului fiscal 2020 alte obligaţii neachitate la scadenţă de natura celor anulate, obligaţiile 
şi accesoriile anulate, precum şi cele acumulate după emiterea certificatului de atestare fiscală, până 
la sfârşitul anului fiscal 2020, de aceeași natură, se repun în sarcina debitorului”.    
2. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
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„ (2) Operatorii economici aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) nu datorează, până la sfârşitul 
anului fiscal 2020, accesorii aferente obligaţiilor anulate şi repuse în sarcina acestora.”  
3. La articolul 9 se introduce alineatul (3) şi va avea următorul cuprins: 
„ (3) Prin excepţie de la alin. (1), efectele anulării obligaţiilor fiscale rămân definitive pentru 
operatorii economici care la sfârşitul celui de al treilea an fiscal de la data anulării obligaţiilor nu 
înregistrează alte obligaţii neachitate la scadenţă de natura celor anulate.” 
4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  „(1) La operatorii economici la care statul este acţionar integral sau majoritar, se poate aproba, în 
condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat, conversia în acţiuni a 
obligaţiilor fiscale de natura celor prevăzute la art. 3, a celor datorate către fondul de risc ca urmare 
a împrumuturilor externe garantate de stat şi a obligaţiilor prevăzute la art. 6.” 
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