GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene

În scopul aplicarii principiului echilibrului între politica de consolidare fiscala si
sustinerea mediului de afaceri, ca unul dintre fundamentele programului de guvernare
pentru perioada 2013-2016, prin revizuirea cadrului legislativ în domeniul lesnirilor la
plata,
Faptul ca acest cadru poate contribui la realizarea rezultatului asteptat, cel al
relansarii economice,
Având în vedere ca introducerea posibilitatii de repunere în termen a înlesnirilor
la plata care si-au pierdut valabilitatea este o masura care vine în sprijinul mediului de
afaceri si, totodata, se asigura atât încasarea la bugetul de stat a ratelor ramase de achitat
din esalonarea la plata pierduta, cât si a obligatiilor fiscale curente,
Tinând cont de faptul ca extinderea sferei de aplicare a esalonarii la plata si la alte
categorii de obligatii fiscale excluse în prezent si a caror achitare într-un termen fix
repre zinta o povara importanta pentru contribuabili, va conduce la cresterea lichiditatilor
la dispozitia operatorilor economici,
Având în vedere solicitarea Comisiei Europene în urma careia autoritatile
române s-au angajat sa armonizeze prevederile referitoare la desfasurarea pe teritoriul
României a profesiei de consultant fiscal de catre con ultantii fiscali care au obtinut
calificarea profesionala în alt stat membru al Uniunii Europene cu prevederile Directivei
2006/123/CE privind serviciile în cadrul pietei interne si Directivei 2005/36/CE privind
recunoasterea calificarilor profesionale,
În scopul evitarii declansarii de catre Uniunea Europeana a actiunilor de
constatare a încalcarii de catre România a obligatiilor de stat membru al Un iunii
Europene,
Luând în considerare modalitatea de calcul a redeventelor petroliere, respectiv
trimestrial, stabilita de Legea petrolului nr.238/2004 cu modificarile si completarile
ulterioare, si modalitatea de calcul a impozitului asu
veniturilor suplimentare obtinute
ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, respectiv lunar, care
presupune diminuarea bazei impozabile cu valoarea rede
elor lunare,
Tinând cont de iminenta primului termen de declarare si plata a acestui impozit,
respectiv da ta de 25 martie 2013, termen pâna la care sunt necesare prevederi care sa
stabileasca modalitatea de calcul a valorii redeventelor aferente venitului suplimentar ce
urmeaza a fi scazuta în vederea determinarii bazei impozabile lunare,
Pentru clarificarea a spectelor legate de pretul de achizitie a gazelor natu
din
productia interna proprie pentru consumatori,
În vederea corelarii prevederilor Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, cu dispozitiile Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
erioare, ale Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale
Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare si pentru eliminarea dificultatilor de natura tehnica
aparute în aplicarea actului normativ supus modificarii,
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Întrucât prevederile art.26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 146/1997 care stabilesc
distributia sumelor din impozitele încasate din onorar ile avocatilor, notarilor publici si
executorilor judecatoresti sunt practic inaplicabile datorita modului de administrare a
acestor venituri, în raport de dispozitiile Legii nr.
2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare
Având în vedere necesitatea eliminarii în regim de urge a a disfunctionalitatilor
care au generat imposibilitatea aplicarii dispozitiil alin. (1) -(3) ale art. 26 ale Legii nr.
146/1997, precum si necesitatea reglementarii unor dispozitii tranzitorii cu privire la
efectele derivate din necorelarea prevederilor legale de mai sus,
Tinând cont de volumul mare al arieratelor înregistrate de unitatile/ ubdiviziunile
administrativ-teritoriale fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari de interes public
local;
Luând în considerare prevederile acordului stand-by dintre România si Fondul
Monetar International, referitoare la eliminarea plati
restante, precum si blocajul
financiar cu care se confrunta furnizorii de bunuri, servicii si ucrari, datorat neachitarii
obligatiilor de plata de catre institutiile publice be eficiare, în vederea relansarii
economice a acestora si a eliminarii arieratelor unitatilor/subdiviziunilor administr ativteritoriale;

În considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie
situatii de urgenta si extraordinara a caror reglementare nu poate fi amânata,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României

publicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta :
Art. I - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind
reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobata prin Legea nr.15/2012, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:

1. Dupa alineatul (1) al articolului 3, se introduc doua noi alineate, alin. (11) si
(1 ), cu urmatorul cuprins:
„(11) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru obligatiile fiscale preluate de Agentia
Nationala de Administrare Fiscala de la alta autoritat
blica ca urmare a transferului de
competenta, în situatia în care acesta are loc pe peri ada derularii unei esalonari la plata.
În acest scop, organul fiscal competent comunica contribuabilului o înstiintare de plata
privind obligatiile fiscale individualizate în acte administrative preluate ca urmare a
transferului de competenta, precum si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente.
(12) În sensul prezentei ordonante de urgenta, amenzile d orice fel care se fac
venit la bugetul de stat sunt asimilate obligatiilor f
le.”
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2. La articolul 3 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
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„f) creantele stabilite de alte organe decât cele prevazute la art. 1 si transmise spre
recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit legii, cu exceptia
amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat;”.
3. Alineatul (21) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(21) Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile
stabilite prin acte
administrative fiscale care, la data eliberarii certif
ului de atestare fiscala, sunt
suspendate în conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .”
4. Dupa alineatul (21) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alin. 22 ), cu
urmatorul cuprins:
„(22) În cazul în care suspendarea executarii actului administrativ fiscal înceteaza
dupa data comunicarii unei decizii de esalonare, contr buabilul poate solicita includerea în
esalonare a obligatiilor fiscale ce au facut obiectul uspendarii, precum si a obligatiilor
fiscale accesorii aferente. În acest scop, organul fiscal competent comunica
contribuabilului o înstiintare de plata privind obligatiile fiscale individualizate în acte
administrative pentru care a încetat suspendarea executarii, precum si deciziile referitoare
la obligatiile de plata accesorii aferente.”
5. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, art. 51, cu urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 51
Retragerea cererii de acordare a esalonarii
(1) Cererea poate fi retrasa de contribuabil pâna la emiterea deciziei de esalonare
la plata sau a deciziei de respingere. Organul fiscal competent comunica contribuabilului
decizia prin care se ia act de retragerea cererii.
(2) Prin retragerea cererii, contribuabilul nu pierde reptul de a depune o noua
cerere.”
6. La articolul 8 alineatul ( 3), litera a) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
“a) în cazul cererilor depuse pentru obligatiile prevazute la art. 3 alin. (2) si
alin.(21);”.
7. La articolul 8 alineatul (3), dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. e),
cu urmatorul cuprins:
“e) în cazul stingerii în totalitate, pâna la data emiterii deciziei de esalonare la
plata, a obligatiilor fiscale care au facut obiectul c rii de esalonare la plata.”

8. Alineatul (1) al articolului 9 se modifica si va avea urmatorul
rins:
„(1) În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu,
contribuabilii trebuie sa constituie garantii. La cererea temeinic justificata a
contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba prelungirea acestui termen cu cel
mult 30 de zile.”
9. Dupa alineatul (11) al articolului 9, se introduc doua noi alineate , alin. (12)
si (1 ), cu urmatorul cuprins:
„(12) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), urmatoarele categorii de contribuabili
nu sunt obligate sa constituie garantii:
3
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a) institutiile publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind
finantele publice, cu modificarile si completarile ult ioare, precum si prin Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modifica ile si completarile ulterioare, dupa
caz;
b) autoritatile/serviciile publice autonome înfiintate prin lege organica;
c) unitatile si institutiile de drept public prevazute la art. 7 din Ordonanta
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica dezvoltarea tehnologica, aprobata
cu mod ificari prin Legea nr.324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) institutiile de învatamânt superior de stat.
(13) În situatia în care contribuabilii prevazuti la alin.(12) lit.c) si d) detin în
proprietate bunuri a caror valoare acopera valorile prevazute la alin.(9) sau (11), dupa caz,
acestea constituie garantii în conditiile prezentei or onante de urgenta.”
10. La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
“d) încheierea unui contract de ipoteca sau gaj în favoarea organului fiscal
competent pentru executarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului pentru care exista un
acord de esalonare la plata, având ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane.
Aceste bunuri trebuie sa fie libere de orice sarcini, cu exceptia cazului în care acestea sunt
sechestrate exclusiv de catre organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala.”
11. Alineatele (11) si (14) ale articolului 9 se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:
“(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), în situatia în care bunurile sunt
ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, garantiile constituite sub forma prevazuta la
alin. (2) lit. c) trebuie sa acopere valoarea pentru c e s-a constituit ipoteca /gajul, precum
si sumele esalonate la plata, dobânzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un
procent de pâna la 16% din sumele esalonate la plata,
unctie de perioada de esalonare
la plata .
............................................................................................................. ...
(14) Pe parcursul derularii esalonarii la plata, garantia se poate înlocui sau
redimensiona în functie de valoarea ratelor ramase de chitat, la cererea contribuabilului.
În acest caz, procentul suplimentar al garantiei care se ia în calcul la stabili ea valorii
garantiei este cel în vigoare la data înlocuirii sau redimensionarii garantiei, corespunzator
perioadei de timp ramasa din esalonarea la plata acordata.”
12. Dupa alineatul (11) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alin. (111),
cu ur matorul cuprins:
“(111) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), garantiil constituite sub forma
prevazuta la alin. (2) lit. d) trebuie sa acopere obligatiile fiscale ale garantului pentru care
organul fiscal competent a instituit sechestrul, precum si sumele esalonate la plata ale
contribuabilului, dobânzile datorate pe perioada esalonarii la plata,
un procent de
pâna la 16% din sumele esalonate la plata, în functie e perioada de esalonare la plata.”
13. La articolul 10 alineatul (1), literele a) si g1) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:
“a) sa se declare si sa se achite, potrivit legii, obligat ile fiscale administrate de
Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu termene d plata începând cu data
comunicarii deciziei de esalonare la plata. Esalonarea la plata îsi mentine valabilitatea si
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daca aceste obligatii sunt declarate si achitate pâna
data de 25 a lunii urmatoare
scadentei prevazute de lege, inclusiv, sau pâna la finalizarea esalonarii la plata în situatia
în care acest termen se împlineste dupa data stingerii în totalitate a obligatiilor fiscale
esalonate la plata;
...................................................... .....................................................................
g1) sa se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii înstiintarii
de plata, obligatiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în
conditiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
si pentru care suspendarea executarii actului administrativ fiscal a încetat dupa data
comunicarii deciziei de esalonare la plata, cu exceptia situatiei în care contribuabilu l a
solicitat esalonarea acestor sume;”.
14. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera g1 ) se introduce o noua litera,
lit.g ), cu urmatorul cuprins:
„g2) sa se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii înstiintarii
de plata, obligatiile fiscale stabilite de alte autoritati a caror administrare a fost
transferata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala dupa emiterea unei decizii de
esalonare la plata, cu exceptia situatiei în care contribuabilu l a solicitat esalonarea la
plata a acestor sume.”
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15. La articolul 10 alineatul (2), litera c) se abroga .
16. Dupa articolul 10 se introduc doua noi articole, art. 101 si 102 , cu
urmatorul cuprins:
“ARTICOLUL 101
Modificarea deciziei de esalonare la plata în perioada de valabilitate a esalonarii
(1) Pe perioada de valabilitate a esalonarii, decizia de esalonare la plata oate fi
modificata la cererea contribuabilului prin includerea în esalonare a urmatoarelor obligatii
fiscale cuprinse în certificatul de atestare fiscala emis de o ganul fiscal competent:
a) cele prevazute la art.3 alin.(2 2);
b) cele stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii de
esalonare la plata, desfiintate în procedura de solutionare a contestatiilor si mentinute
prin noul act administrativ emis potrivit art. 216 alin. (3) din Codul de procedura fiscala;
c) obligatiile fiscale stabilite de alte autoritati a car administrare a fost
transferata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala dupa emiterea unei decizii de
esalonare la plata.
(2) Cererea se depune pâna la împlinirea termenului prevazut la art.10 alin.(1) lit.
b), g1) sau g2), dupa caz, si se solutioneaza de organul fiscal competent prin decizie de
modificare a deciziei de esalonare la plata sau decizi
respingere, dupa caz.
(3) Cuantumul si termenele de plata a noilor rate de esalonare se stabilesc prin
grafice de esalonare care fac parte integranta din decizia de modificare a deciziei de
esalonare la plata.
(4) Odata cu depunerea cererii, contribuabilul trebuie sa nstituie si garantiile
prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, corespunzator perioadei de timp ramasa din
esalonarea la plata acordata.
(5) Contribuabilul nu trebuie sa constituie garantii în situatia în care valoarea
garantiilor deja constituite acopera obligatiile fisca e ramase din esalonare, precum si
obligatiile fiscale pentru care se solicita modificarea deciziei de esalonare la plata. În
situatia garantiilor deja constituite potrivit art.9 alin.(2) lit.d) , se încheie un act aditional
la contractul de ipoteca/gaj.
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(6) Prevederile art. 17 1 se aplica în mod corespunzator si penalitatilor aferent
sumelor prevazute la alin. (1).
(7) Contribuabilul are obligatia sa plateasca sumele p evazute la alin. (1) lit. a) -c)
în termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere, în situatia în care
cererea de modificare a deciziei de esalonare se respinge.

ARTICOLUL 102
Renuntarea la esalonarea la plata
(1) Contribuabilul poate renunta la esalonarea la plat e perioada de valabilitate a
acesteia, prin depunerea unei cereri de renuntare la esalonare.
(2) În cazul renuntarii la esalonare, contribuabilul trebuie sa achite obligatiile
fiscale ramase din esalonare, pâna la data la care intervine pierderea valabilitatii esalonarii
la plata. Prevederile art.10 alin.(4) si art. 171 alin. (3) sunt aplicabile în mod
corespunzator.
(3) În cazul nerespectarii obligatiei prevazute la alin. (2), sunt aplicabile
prevederile referitoare la pierderea valabilitatii esa onarii la plata.”
17. Dupa alineatul (4) al articolului 13, se introduc doua noi alineate, alin. (5)
si (6) , cu urmatorul cuprins:
“(5) Contribuabilul poate solicita organului fiscal co petent mentinerea unei
esalonari a carei valabilitate a fost pierduta datorita nerespectarii conditiilor prevazute la
art. 10 alin. (1) lit. a)-h) si j), o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii, daca
depune o cerere în acest scop înainte de executarea garantiei de catre organul fiscal
competent. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii
esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare aprobata initial.
(6) Pentru mentinerea valabilitatii esalonarii, contribuabilul are obligatia sa achite
obligatiile fiscale exigib ile la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii
esalonarii, cu exceptia celor care au facut obiectul esalonarii a carei valabilitate a fost
pierduta, în termen de 90 de zile de la data comunic arii deciziei. Prevederile art. 10 sunt
aplicabile în mod corespunzator.”
18. Alineatul (2) al articolului 151 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) În situatia în care cererea de acordare a esalona la plata a fost respinsa sau
retrasa, contribuabilii prevazuti la alin. (1) trebuie sa achite obligatiile fiscale de a caror
plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar în
scopul mentinerii actului, în termen de 15 zile de la ata comunicarii deciziei de
respingere sau a deciziei prin care se ia act de retragerea cererii. În acest caz, o noua
cerere de acordare a esalonarii la plata se poate depune numai dupa achitarea acestor
obligatii fiscale.”
19. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, art. 161 , cu urmatorul
cuprins:
„ARTICOLUL 161
Prevederi speciale pentru contribuabilii cu risc fiscal mic
(1) În cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, organul fiscal competent poate
aproba esalonarea la plata a obligatiilor fiscale rest e, pe o perioada de cel mult 12 luni,
daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent;
b) sunt îndeplin ite conditiile prevazute la art.4, cu exceptia celei prevazute la
alin.(1) lit.b);
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c) contribuabilul depune, în cel mult 30 de zile de la da comunicarii
certificatului de atestare fiscala, o garantie în valoare de minim 20% din sumele ce pot
face obiectul esalonarii la plata înscrise în certificatul de at tare fiscala emis în
conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) În sensul prezentului articol este considerat cu risc cal mic contribuabilul
care , la data depunerii cererii, îndeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
b) niciunul dintre administratori si/sau asociati nu a detinut, în ultimii 5 ani
anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care
au fost lichidate sau la care a fost declansata procedura insolventei si la care au ramas
obligatii fiscale neachitate;
c) nu se afla în inactivitate temporara înscrisa la re
comertului sau în
registre tinute de instante judecatoresti competente;
d) nu are obligatii fiscale restante mai mari de 6 luni;
e) nu a înregistrat pierderi fiscale în fiecare an din
mii 3 ani fiscali consecutivi.
(3) Cererea depusa potrivit prevederilor alin.(1) lit.a) se solutioneaza de organul
fiscal competent în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrarii acesteia. Acest
termen se prelungeste cu perioada cuprinsa între data comunicarii certificatului de atestare
fiscala de catre organul fiscal competent si data depunerii garantiei de catre contribuabil.
(4) În conditiile prezentului articol, contribuabilii care, la data d nerii cererii, nu
au obligatii fiscale restante, pot solicita esalonarea la plata a obligatiilor fiscale declarate,
precum si a obligatiilor fiscale stabilite prin decizi de impunere si pentru care nu s-a
împlinit scadenta sau termenul de plata prevazut la ar .111 alin.(2) din Codul de
procedura fiscala, dupa caz.”
Art. II - Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si
exercitarea activitatii de consultanta fiscala, publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobata prin Legea nr .198/2002,
cu modificarile si completarile ulterioare, se modific si se completeaza dupa cum
urmeaza:
1. Alineatul (3) al articolului 9 se abroga.
2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 10 se modifica si vor avea urmator
cuprins:
„(1) Camera Consultantilor Fiscali, denumita în continuare Camera, este o
organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ. Sediul
Camerei Consultantilor Fiscali se stabileste prin hotarâre a Consiliului superior al
Camerei.
(2) Camera Consultantilor Fiscali se organizeaza si fu ctioneaza în baza unui
regulament de organizare si functionare propriu, aprob prin hotarâre a Consiliului
superior al Camerei.”
3. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cupri s:
„Camera îsi acopera cheltuielile din venituri proprii c re se constituie din:
a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal;
b) cotizatiile membrilor Camerei;
c) încasari din vânzarea publicatiilor proprii;
d) donatii si sponsorizari;
e) alte venituri realizate din amenzi sau activitati specifice Camerei.”
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4. Articolul 213 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic
European sau Confederatiei Elvetiei, care dore sc sa desfasoare activitatea de consultant
fiscal în România în forma prevazuta la art. 211 lit. a) si au dobândit aceasta calitate în
statul membru de origine, Camera va recunoaste titlurile de calificare, în ma sustinerii
unui interviu în fata Comisiei de evaluare a acesteia.”
5. Articolul 214 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Camera stabileste componenta Comisiei de evaluare, pr
modul de desfasurare a interviului.”

si continutul si

6. Articolul 215 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Comisia de evaluare verifica daca experienta dobândita în exercitarea calitatii
de consultant fiscal este de natura sa acopere în tot au în parte diferentele existente între
legislatia fiscala româneasca si cea a statului membru de origine în care a fost obtinut
titlul de consultant fiscal.
(2) În situatia în care în urma interviului, Comisia de evaluare constata diferente
teoretice si practice semnificative între nivelul de formare profesionala a acest ia si
cerintele de competenta profesionala stabilite prin actele normative românesti, solicitantul
poate opta pentru sustinerea unei probe de aptitudini sau pentru marea unui stagiu de
adaptare, informând Comisia în acest sens.
(3) Solicitantul informeaza Camera cu privire la forma juridica de exercitare a
profesiei.”
7. Articolul 217 se abroga.
8. Articolul 218 se abroga.”

Art. III. Ordonanta Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului
asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din
sectorul gazelor naturale, publicata în Monitorul Ofic al al României, Partea I, nr.53
din 23 ianuarie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa alineatul (2) al articolului 2, se introduce un nou alineat, alin. (21), cu
urmatorul cuprins:
„(21) Valoarea redeventelor aferente venitului suplimentar c
se scade în
vederea determinarii bazei impozabile, în primele doua luni ale trimestrului, se calculeaza
pe baza procentului mediu al redeventei petroliere dat rate pentru productia de gaze
naturale aferente trimestrului anterior perioadei de r rinta pentru care se calculeaza
impozitul, iar în a treia luna a trimestrului pe baza rocentului mediu al redeventei
petroliere datorate în trimestrul curent. Regularizarea valorii redeventelor se va face în
ultima luna din trimestru pe baza procentului mediu de redeventa aferent trimestrului
curent, fiind inclusa în calculul bazei impozabile aferente acestei luni. Procentul mediu se
calculeaza ca raport între valoarea totala a redeventei datorate pentru productia de gaze
naturale în trimestrul anterior sau curent, dupa caz si valoarea totala a productiei de gaze
naturale realizate în aceleasi trimestre, utilizata pentru calculul redeventei petroliere.”

8

2. Dupa alineatul (2) al articolului 5, se introduce un nou alineat, alin. (3), cu
urmatorul cuprins:
„(3) În masura în care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de
instructiuni cu privire la impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a
dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, acestea vor fi emise prin ordin
comun al ministrului finantelor publice si ministrului economiei cu avizul Agentiei
Nationale pentru Resurse Minerale. ”
3. Termenii PRCC si PRCNC din Anexa, se modifica dupa
aza:
„PRCC - pretul de achizitie a gazelor naturale din productia i terna pentru
consumatorii casnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu ratele IPC în anii
urmatori anului 2013 pâna la data aplicarii;
PRCNC - pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna proprie
pentru consumatorii noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu ratele
IPC în anii urmatori anului 2013 pâna la data aplicarii;”.
Art. IV – Alineatele (1) – (3) ale articolului 26 din Legea nr.146/1997 privind
taxele judiciare de timbru, cu modificarile si complet ile ulterioare, publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 9 iulie 1997, se abroga.

Art. V - (1) Prevederile art.I se aplica si cererilor de acordare a esalonarilor la
plata în curs de solutionare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta .
(2) Prevederile art.I pct. 5 si 18 se aplica cererilor de retragere depuse dupa data
intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Prevederile art.I pct.13 se aplica obligatiilor declarative al caror termen se
împlineste dupa data intrarii în v igoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Prevederile art.I pct.17 se aplica si contribuabililor care au pierdut esalonarea
la plata pâna la data intrarii în vigoare prezentei ordonante de urgenta, dar pentru care nu
au fost stinse obligatiile fiscale în cauza.
(5) Contribuabilii ale caror cereri de esalonare la plata au fost respinse anterior
intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pot depune o noua cerere de acordare
a esalonarii la plata dupa intrarea în vigoare a preze ei ordonante de urgenta.
Art. VI - (1) Platile efectuate de avocati, notari publici si executori judecatoresti
în contul de venituri al bugetului local 21.03.02.17 ?Imp
pe onorariul avocatilor si
notarilor publici? al unitatii administrativ-teritoriale în a carei raza îsi au domiciliul f iscal
avocatii, notarii publici sau executorii judecatoresti înainte de intrarea în vigoare a
prezentei ordonante de urgenta, sting obligatiile fisc le datorate de contribuabil pentru
venitul din activitatea independenta respectiva, la bugetul de stat, conform prevederilor
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu dat
platii acestora.
(2) Sumele încasate în contul de venituri al bugetului local 21.03.02.17 ?Impozit
pe onorariul avocatilor si notarilor publici? al unitatilor administrativ-teritoriale în a caror
raza teritoriala îsi au domiciliul fiscal avocatii, nota
ublici sau executorii judecatoresti,
înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ramân la dispozitia
unitatilor administrativ-teritoriale.
(3) Stingerea obligatiilor fiscale prevazute la alin.(1), se face de catre organul
fiscal competent în administrarea contribuabililor, pe baza informatiilor transmise de catre
unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor încasate în contul 21.03.02.17
?Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici? .
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(4) Procedura de predare – primire a informatiilor transmise de catre unitatea
administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 ?Impozit pe
onorariul avocatilor si notarilor publici?, se aproba rin ordin comun al ministrului
finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, în
termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei o donante de urgenta.
ART.VII - În anul 2013, prin derogare de la prevederile art.33 alin.(3) lit.b) si
alin.(6) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, suma aferenta procentului de
, respectiv 15%, din cota
defalcata din impozitul pe venit de 18,5%, respectiv 7%, si din sumele defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor loc le, precum si sumele retinute ca
urmare a aplicarii gradului de necolectare a impozitel si taxelor locale, se repartizeaza
prin hotarâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municip iului
Bucuresti, numai pentru achitarea arieratelor provenit din neplata cheltuielilor de
functionare si/sau de capital, în ordinea cronologica
vechimii arieratelor, pâna la
achitarea
integrala a acestora. Dupa achitarea integrala a arieratelor
unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, consiliu lul judetean, respectiv Consiliul
General al Municipiu lui Bucuresti, dupa caz, poate alo sume si pentru sustinerea
programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita
cofinantare locala.
ART. VIII - (1) În situatia în care o unitate administrativ-teritoriala are calitatea
atât de debitor pentru obligatii de plata restante înregistrate fata de un furnizor de bunuri,
servicii si lucrari, cât si de creditor pentru creantele fiscale restante c tre bugetul local ale
furnizorului respectiv, aceasta poate opera stingerea obligatiilor reciproce potrivit
procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantel r publice si al ministrului delegat
pentru buget.
(2) În cazul în care disponibilitatile bugetelor local sunt insuficiente pentru
operarea stingerii obligatiilor prevazute la alin.(1), unitatile Trezoreriei Statului vor
asigura echilibrarea temporara a golului temporar de c sa al bugetului local determinat de
operatiunea de stingere a obligatiilor, din disponibil tatile contului curent general al
Trezoreriei Statului.
(3) Suma acordata pentru echilibrarea bugetelor locale în conditiile alin.(2) nu
poate depasi nivelul sumei care face obiectul stingerii obligatiilor si se recupereaza
integral în aceeasi zi lucratoare în care a fost acordata, dupa finalizarea operatiunii de
stingere a obligatiilor. Recuperarea sumei acordate pe ru echilibrarea bugetelor locale se
va efectua prin debitarea de catre unitatile Trezoreriei Statului a contului de enituri al
bugetului local în care aceasta a fost virata.
Art. IX – Termenele prevazute la art. 22 alin. (1) si art. 24 alin. (1) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea
Autoritatii de Supraveghere Financiara, publicata în Monitorul Oficial al României nr.
874 din 21 decembrie 2012, se proroga pâna la data de
aprilie 2013.
Art. X – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea
acordarii esalonarilor la plata, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
200 din 22 martie 2011 , aprobata prin Legea nr.15/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dupa aprobare prin lege a prezentei ordonante
de urgenta, dându-se textelor o noua numerotare.
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Art. XI – Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea
activitatii de consultanta fiscala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
538 din 1 septembrie 2001, aprobata prin Legea nr.198/2002 , cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei
ordonante de urgenta, dându-se textelor o noua numerotare.

PRIM - MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
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