
 

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

ORDONANŢĂ 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
Promovarea acestui act normativ este determinată de: 

 necesitatea reglementării cadrului legal care să permită contribuabililor care obţin venituri din 
activităţi agricole să achite impozitul şi contribuţiile aferente acestor venituri la organul fiscal al 
unităţii administrativ-teritoriale din localitatea în care aceştia îşi au domiciliul fiscal. 

 necesitatea efectuării unor corelări tehnice ca urmare a modificărilor legislative intervenite prin 
intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

1. Descrierea situaţiei actuale 

I. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală  

În prezent, Codul de procedură fiscală stabileşte că administrarea 
impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat este de competenţa 
organului fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administare fiscală 
în a cărui rază teritorială se află contribuabilul. 

Această regulă se aplică şi în ceea ce priveşte administrarea 
impozitului şi contribuţiile  aferente veniturilor din activităţi agricole. 

II. Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 
A. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” 
Având în vedere că în domeniul comerţului cu energie electrică 

există un risc de evazine semnalat de mai multe state membre şi 
recunoscut de instituţiile europene care au aprobat anul acesta 
Directiva 2013/43/UE a Consiliului de modificare a Directivei 
2006/112/CE cu privire la aplicarea opţională şi temporară a 
mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor 
bunuri şi servicii care prezintă risc de fraudă, s-a inclus în categoria 
operaţiunilor pentru care se aplică taxarea inversă şi livrarea de 
energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, astfel cum 
este definit la art. 132 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal. 

B. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” 
   Având în vedere perioada dificilă declanşată pe fondul crizei 
economico-financiare, precum şi necesitatea creşterii veniturilor 
bugetare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013  a fost extinsă sfera 
de aplicare a accizelor nearmonizate pentru următoarele produse de 
lux: bijuterii din aur şi/sau din platină, mai puţin verighete; confecţii 
din blănuri naturale; autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele 
importate sau  achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, a căror 
capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3; arme de 
vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de 
uz sportiv, precum şi muniţia aferentă; iahturi şi alte nave şi 
ambarcaţiuni, cu sau fără motor, pentru agrement, cu excepţia celor 
destinate utilizării în sportul de performanţă. 

2. Schimbări preconizate 

I. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală  

Crearea cadrului legal care să permită contribuabililor care obţin 
venituri din activităţi agricole să achite impozitul şi contribuţiile 



 

aferente acestor venituri la organul fiscal din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care aceştia îşi 
au domiciliul fiscal. Această posibilitate vizează situaţia în care în 
localitate nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală şi are ca scop diminuarea cheltuielilor de 
conformare pe care trebuie să le suporte contribuabilul pentru a-şi 
îndeplini obligaţiile de plată. Se evită, astfel, deplasarea 
contribuabililor în cauză pe distanţe foarte mari pâna la unitaţile 
administratiilor finanţelor publice la care sunt înregistraţi ca plătitori 
de impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole. 

 
II. Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 
A. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” 
Pentru a rezulta cu claritate că taxarea inversă se aplică şi în situaţia 

tranzacţiilor realizate pe Piaţa pentru Ziua Următoare şi pe Piaţa 
Intrazilnică de energie electrică, se impune menţionarea distinctă a 
fiecărei categorii de comercianţi persoane impozabile care vor intra 
sub incidenţa acestei măsuri. 

B. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” 
Introducerea şi a motoarelor cu capacitate de peste 100 CP destinate 

iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement în sfera de 
aplicare a accizelor nearmonizate având în vedere faptul că motoarele 
navelor nu sunt întotdeauna integrate ambarcaţiunilor. Astfel, prin 
taxarea acestor motoare se asigură atingerea scopului urmărit prin 
introducerea acestor taxe de consum.   

Urmare a extinderii sferei de aplicare a accizelor nearmonizate 
pentru o serie de produse de lux, se impune efectuarea următoarelor 
corelări tehnice: 

• introducerea persoanelor fizice în categoria plătitorilor de 
accize în cazul vehiculelor şi a motoarelor cu capacitate de 
peste 100 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni 
pentru agrement; 
• asigurarea cadrului legal care permite restituirea accizelor şi 
pentru produsele nou introduse în sfera de aplicare a accizelor 
nearmonizate; 
• definirea momentului exigibilităţii accizelor pentru produsele 
nou introduse în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate; 
• stabilirea termenului de plată a accizelor pentru produsele 
nou introduse în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

11 Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului ajutoarelor 
de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri Nu este cazul. 

3. Impactul social Nu este cazul. 



 

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 
2013 Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

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 venit       
(iii) TVA       
(iv) accize +1,1 

 
+3,37 

 
+3,46 

 
+3,55 

   

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       

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 

 
 

Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.44/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Ordin comun al ministrului finanţelor 

publice şi ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice 
privind procedura de încasare şi de 
virare la bugetul de stat şi bugetele 
asigurărilor sociale a sumelor 
reprezentând impozitul şi contribuţiile 
aferente veniturilor din activităţi 
agricole, precum şi modul de colaborare 
şi de realizare a schimbului de 
informaţii între organele fiscale din 
cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală şi organele fiscale 
din cadrul unităţilor administrativ-
teritoriale. 

 

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

Modificările propuse în materie de 
TVA şi de accize nu contravin 
legislaţiei 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 Nu este cazul. 

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 

În procesul de elaborare a 
proiectului de act normativ au fost 
îndeplinite procedurile prevăzute de 
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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 

Nu este cazul. 

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 

S-au consultat structurile asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale pentru măsura din domeniul 
Codului de procedură fiscală. 
 

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 şi 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 este dezbătut 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 implementarii 
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, am elaborat prezentul proiect de ordonanţă privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, pe care îl supunem spre aprobare. 
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