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REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind 

modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2547/2019 
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a 

contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a 
modelului și conținutului unor formulare     

 
                        

 
 
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 
salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării 
forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, s-a reglementat acordarea 
unor indemnizaţii lunare pentru profesionişti, avocaţi şi persoane fizice care obţin 
venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, în cazul întreruperii sau 
reducerii activităţii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.  

Pentru aceste venituri, obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venit și 
contribuții sociale se stabilesc de contribuabil şi se declară prin Declaraţia unică privind 
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.  

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  
nr.1608/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr.2547/2019, a fost aprobată procedura privind 
stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și formularistica utilizată de 
organele fiscale, pentru categoriile de contribuabili care nu și-au îndeplinit obligațiile 
declarative privind contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale 
de sănătate aferente indemnizațiilor sociale încasate. 

În urma publicării ordinului menționat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1039 din data de 1 noiembrie 2021, s-a solicitat efectuarea unor rectificări în textul 
actului normativ referitoare la preluarea codurilor formularelor prevăzute în anexele 
nr.3 și 4 la ordin, precum și numerotarea anexelor la formularul „Decizie privind 
stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări 
sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.59/2020, cu modificările ulterioare, precum şi la art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.282/2020, cu modificările şi completările ulterioare”. 

Potrivit observațiilor primite de la Consiliul Legislativ prin nota 
nr.A381/16.11.2011, este necesară o justificare a omisiunii, în forma publicată, a 
marcajelor înscrise pe formularele prevăzute în anexele nr.3 și 4 la ordin, iar în ceea ce 
privește anexa nr.9 nou introdusă la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.2547/2019, nu se justifică schimbarea marcajului folosit pentru 
cele două anexe subsecvente, respectiv din „Anexa nr.9a” și „Anexa nr.9b” în „Anexa 
nr.3a” și „Anexa nr.3b”. Astfel, folosirea marcajului „Anexa nr.9a” și „Anexa nr.9b” este 
cea corectă, cum apare și în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1039/2021. Efectuarea rectificării solicitate pentru cele două anexe ar putea crea 
confuzii cu privire la trimiterile din cuprinsul anexei nr.9 și la identificarea corectă a 
elementelor structurale, în cazul unei posibile republicări a Ordinului preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2547/2019. 

Totodată, referitor la pct.II și III din anexa nr.9, Consiliul Legislativ semnalează 
faptul că, numărul anexelor la care se face trimitere este cel care necesită rectificare, 
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trimiterea corectă fiind la anexa nr.9a, respectiv anexa nr.9b, în loc de anexa nr.3a, 
respectiv anexa nr.3b. 

Ca urmare, întrucât soluționarea aspectelor semnalate nu este posibilă prin 
operațiunea rectificării, este necesară modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr.2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului 
unor formulare, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 


