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CAPITOLUL IV
Fondul social

Art. 28. – Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi a cordată
de producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol
la constituirea acestui fond, în conformitate cu art.4 alin.(1) din Legea
nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 29. – (1) Pe bază de protocol încheiat între Guvern şi producătorii
interni şi distribuitorii de gaze naturale care doresc să contribuie la fond, Fondul
social se colectează şi se d istribuie în cursul anului 2009 .

(2) Sumele cu care vor sponsoriza şi vor contrib ui la Fondul social
producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale sunt, de regulă, sume
obţinute din majorarea de preţ la gazele naturale în cursul anului 200 8.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitată
pentru respectivele societăţi, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4)
lit.p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.

Art. 30. – Colectarea sumelor se realizează lunar prin virarea în contul de
venituri ale bugetului de stat, numărul xxxxxx "Donaţii şi sponsorizări", deschis
la Trezoreria Statului, pe baza protocoalelor încheiate potrivit prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 31. – Sumele colectate se utilizează, prin hotărâre a Guvernului,
pentru acordarea de ajutoare sociale persoanelor fizice aflate în dificultate .

CAPITOLUL V
Măsuri în domeniul politicii fiscale

Art. 32. – Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, public ată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembr ie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
„Impozit minim

          Art. 18. - (1) Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor
de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive,
inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui
contract de asociere, şi la care impozitul pe profit datorat pentru activităţile
prevăzute în acest artico l este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt
obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

(2) Contribuabilii, cu excepţia celor prevăzuţi la alin.(1) al prezentului
articol, art.13 lit.c)-e), art. 15 şi la art.38, la care impozitul pe profit este mai mic
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decât suma impozitului minim pentru tranşa de venituri totale corespunzătoare,
prevăzute la alin.(3), sunt obligaţi la plata impozitului la nivelul acestei sume.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin.(2),  sumele corespunzatoare
impozitului minim, stabilite în funcţie de veniturile totale înregistrate la data de
31 decembrie a anului precedent, sunt următoarele:

Venituri totale anuale ( lei) Impozit minim anual
(lei)

0 - 52.000 2.200
52.001 - 215.000 4.300
215.001 - 430.000 6.500
430.001 - 4.300.000 8.600
4.300.001 - 21.500.000 11.000
21.500.001 – 129.000.000 22.000
Peste 129.000.001 43.000

(4) Pentru încadrarea în tranşa de venituri totale prevăzută la alin.(3), se
iau în calcul veniturile totale, obţinute  din orice sursă, înregistrate la data de 31
decembrie a anului precedent, din care se scad:

a) veniturile din variaţia stocurilor;
b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentând cota -parte a subvenţiilor

guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;
d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s -a

acordat deducere, conform reglementărilor legale;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi  a majorărilor datorate

bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului
impozabil, conform reglementărilor legale;

f) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare;
g) veniturile prevăzute la art. 20  lit. d).”

2. La articolul 21, litera n) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:
˝n) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, exclusiv cele privind

combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de
conducere şi de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel
mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atrib uţii.˝

3. La articolul 21, dupa litera ş) a alineatului (4) se introduce o nou ă literă,
lit. t), cu următorul cuprins:

„t) în perioada 1.05.2009 – 31.12.2010, cheltuielile privind combustibilul
pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru
transportul rutier de persoane , cu o greutate maximă autorizată care să nu
depăşească 3.500 kilograme şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de
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pasageri, incluzând şi scaunul şoferului , aflate în proprietatea sau în folosinţa
contribuabilului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare din
următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi
protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de  desfăşurare a
activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care
de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de  vânzări şi de  agenţi de recrutare a
forţei de muncă. ˝

2. vehiculele sunt utilizate pentru transportul de persoane cu plată,
inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele sunt utilizate pentru închirierea către alte persoane,  inclusiv
pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi;

4. La articolul 22, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(5 1)
cu următorul cuprins:

“(51) Prin excepţie de la prevederile alin.(5), rezervele din reevaluarea
mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004,
care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării
fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate se impozitează
concomitent cu deducerea amort izării fiscale, respectiv la momentul scăderii
din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz.”

5. La articolul 34, alineatele (7) şi (8) vor avea următorul cuprins:
“(7) Prin excepţie de la prevederile alin.(6), contribuabilii prevăzuţi la

alin.(1) nou-înfiinţaţi efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la
nivelul impozitului minim anual aferent primei tranşe de venituri totale,
prevăzută la art. 18 alin.(3), recalculat în mod corespunzator pentru perioada
impozabilă respectivă.

(8) În cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri
de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se
calculează şi se efectuează plăţile anticipate nu mai beneficiază de facilităţile
fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se
determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform
declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându -se în calcul
şi impozitul pe profit scutit.”

6. La articolul 34, după alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alin.
(15) – (18), cu următorul cuprins:

“(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prev ăzuţi la alin.(1) lit.b) aplică
următoarele reguli:

a) pentru trimestrul al II -lea, se compară impozitul pe  profit datorat la
sfârşitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin.( 3),
recalculat în mod corespunză tor pentru perioada 1 mai – 30 iunie 2009, prin
împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul de luni
aferent perioadei respective;
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b) pentru trimestrele al III -lea şi al IV-lea se compară impozitul pe profit
datorat la sfârşitul fiecărui trimestru cu impozitul minim anual, prevăzut la art.
18 alin.(3), recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respec tiv prin
împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul de luni
aferent trimestrului respectiv .

(16) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăzuţi la alin.(1) lit.a) efectuează
în continuare plăţile anticipate în contul impozitului p e profit stabilite conform
prezentului articol.

(17) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la alin.(1) lit.a) au înregistrat
în anul 2008 pierdere fiscală, aceştia efectuează plăţi anticipate în contul
impozitului pe profit în sumă de o pătrime din impozitul minim anual, prevăzut
la art. 18 alin.(3).

(18) Pentru anul 2009, contribuabilii prevăz uţi la alin.(1) lit.a) şi alin.(5),
pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplică prevederile art.18 alin.(2)
prin compararea impozitului pe profi t datorat la sfârşitul anului fiscal cu
impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin.(3). ”

7. La articolul 48, după litera l) a alineatului (7), se introduce o nouă literă,
lit. l ), cu următorul cuprins :

˝ l ! în perioada 1.05.2009 – 31.12.2010, cheltuielile privind combustibilul,
pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt  destinate exclusiv pentru
transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu
depăşească 3500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri,
incluzând şi scaunul soferului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu
în oricare din următoarele categorii:

1.vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi
protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de  de sfăşurare a
activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care
de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de  agenţi de recrutare a
forţei de muncă;

2.vehiculele sunt utilizate pentru transportul de persoan e cu plată,
inclusiv pentru activitatea de taxi;

3.vehiculele sunt utilizate pentru închirierea către alte persoane,  inclusiv
pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor  de şoferi.˝

8. Articolul 107 va avea următorul cuprins:
˝Cota de impozitare
Art. 107. –  (1) Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este:

2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009.
(2) În situaţia în care impozitul datorat de microîntreprinderi este mai mic

decât impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin.(3), acestea sunt obligate
la plata impozitului la nivelul acestei sume.

(3) În aplicarea alin.(2), pentru anul 2009, se au în vedere următoarele
reguli:
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a) pentru trimestrul al II -lea, se compară impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor datorat la sfârşitul trimestrului cu impozitul minim anual,
prevăzut la art. 18 alin.(3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1
mai – 30 iunie 2009, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi
înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective;

b) pentru trimestrele al III -lea şi al IV-lea se compară impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor  datorat la sfârşitul fiecărui trimestru cu impozitul
minim anual, prevăzut la art. 18 alin.(3), recalculat în mod corespunzător pentru
trimestrul respectiv prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi
înmulţirea cu numărul de luni aferent trimestrului respectiv.

9.La articolul 141 alineatul (2) lit. g) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„g) livrările de bunuri care au fost afectate unei activităţi scutite, în temeiul
prezentului articol, dacă taxa aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă,
precum şi livrările de bunuri a căror achiziţie a făcut obiectul excluderii dreptului
de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit.b) şi art. 1451 “.

10. După articolul 145, se introduce articolul 145 1 ”Limitări speciale ale
dreptului de deducere”, cu următorul cuprins:

“(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate, care sunt destinate exclusiv
pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să
nu depăşească 3.500 kilograme şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de
pasageri, incluzând şi scaunul şoferului , nu se deduce taxa pe valoarea
adăugată aferentă achiziţiilor acestor vehicule, precum şi ta xa aferentă
achiziţiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi
caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, cu
excepţia vehiculelor  care se înscriu în oricare din următoarele categorii:

a)vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi
protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de  desfăşurare a
activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care
de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de  agenţi de recrutare a
forţei de muncă.

b) vehiculele utilizate pentru transportul cu plată de persoane, inclusiv
pentru activitatea de taxi;

c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pen tru
închirierea către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi,
transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau
operaţional;

d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării .
(2) Prin achiziţie de vehicule, în sensul alin. ( 1), se înţelege cumpărarea

unui vehicul din România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului.
(3) Prevederile alin.(1) - (2) nu se aplică  pentru  avansurile care au fost

achitate înainte de data de 1 mai 2009  pentru valoarea totală sau parţială a
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vehiculelor rutiere motorizate , dacă livrarea acestora intervine după data de 1
mai 2009, inclusiv.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică pâna la data de 31.12.2010,
inclusiv.

(5) În cazul vehiculelor exceptat e potrivit alin.(1) se vor aplica regulile
generale de deducere stabilite la art. 145,  146 -1471.”

11. La articolul 1561, după alineatul (6) se introduc două noi alineate,
alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:

(61) Prin excepţie de la prevede rile alin. (2) – (6), pentru  persoana
impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care
efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală
devine luna calendaristică începând cu:
a) prima lună a unui  trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei
aferente achiziţiei intracomunitare intervine în această primă lună a
respectivului trimestru;
b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă  exigibilitatea taxei aferente
achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru.
Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală
distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui
decont de taxă conform art. 156 2 alin.(1);
c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă  exigibilitatea taxei
aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru
calendaristic.

 (62) Persoana impozabilă care potrivit alin. (6 1) este obligată să îşi
schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declaraţie de menţiuni la organul
fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în
care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această
obligaţie şi va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică fără a avea
posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă
fiscală”.

12. La articolul 2441, după alineatul (7) se introduc cinci noi alineate,
alineatele (8) - (12), cu următorul cuprins:

 “(8) Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem
angro produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e), sunt obligaţi
să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială conform procedurii şi cu
îndeplinirea condiţiilor ce vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.

(9) Operatorii economici care desfăşoară activitatea de comercializare în
sistem angro de produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e)
sunt obligaţi să îndeplinească procedura şi condiţiile stabilite prin ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzut la alin. (8),
în termen de 90 de zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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(10) Nu intră sub incidenţa alin. (8) şi (9) antrepozitarii autorizaţi şi
operatorii înregistraţi pentru produse energetice.

(11) Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii
economici prevăzuţi la alin. (8) care nu îndeplinesc proced ura şi condiţiile
stabilite potrivit alin. (8), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor rezultate din această
vânzare.

(12) Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii
economici prevăzuţi la alin. (9) care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile
stabilite potrivit alin. (8), după termenul stabilit la alin. (9), constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei,
confiscarea sumelor rezulta te din această vânzare şi oprirea activităţii de
comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1 - 3 luni.”

Art. 33. – După articolul 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial a l României,
Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se
introduce un nou articol, art. 2191, cu următorul cuprins:

„Art. 2191 - Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative
(1) Constituie contravenţie, nedepun erea la termenele prevăzute de lege

a declaraţiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,  sau depunerea de astfel de declaraţii cu
sume incorecte ori incomplete.

(2) Fapta prevazută la alin. (1) se sancţionează cu  amendă de 2% din
suma totală a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau,
după caz din diferenţele nedeclarate rezultate urmare declaraţiilor incorecte ori
incomplete.

(3) Nu se sancţionează contravenţi onal persoanele care corectează
declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a
acestora.

(4) Nu se sancţionează contravenţional persoanele care, ulterior
termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui  fapt
neimputabil persoanei impozabile.

(5) Amenda prevazută la alin. (2) se reduce cu 50% în situaţia în care
persoana impozabilă corectează declaraţia recapitulativă până la termenul
legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative.

(6) Dispoziţiile art. 221 alin. (1) şi (5) se aplică în mod corespunzător.”

Art. 34. – (1) Prevederile art. 2191 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală , republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 513 din 31 iulie 200 7, cu modificările şi completările ulterioare , se
aplică faptelor constatate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.

(2) În cazul declaraţiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare
intrării în vigoare a prezentei ordonan ţe de urgenţă, dispoziţiile art.12 alin.(2)
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din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001  privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare,  se aplică în mod corespunză tor.

(5) Nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, declaraţiile recapitulative cu termene de depunere anterioare intrării în
vigoare a ordonanţei.

CAPITOLUL VI
Alte dispoziţii

Art. 35. – (1) Limita valorică a garanţiilor de stat pentru anul 2009, în
conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria
publică, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în sumă de 6
miliarde lei.

(2) Pentru garanţiile de stat emise în valută, conversia se efectuează la
cursul de schimb valabil pentru data semnării contractului de împrumut.

(3) Acordarea garanţiilor de stat emise în conformitate cu alin. (1) se va
realiza pentru finanţarea proiectelor prioritare pentru economia românească ,
derulate de către entităţi publice ş i private non-financiare, în condiţiile
respectării legislaţiei privind ajutorul de stat.

Art. 36. – (1) Plata facturilor reprezentând contravaloarea bunur ilor
achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor efectuate se realizează de către
instituţiile publice în perioada 24 - 31 a fiecărei luni.

(2) În vederea derulării în condiţii de echilibru a cheltuielilor sectorului
public, instituţiile publice au obligaţia de a-şi programa plăţile efectuate prin
virament sau numerar, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al
ministrului finanţelor publice.

(3) Instituţiile publice şi operatorii economici cu capi tal majoritar de stat
au obligaţia de a transmite către Ministerul Finanţ elor Publice o programare a
operaţiunilor de vânzare/cumpărare valută  potrivit normelor metodologice
aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice .

(4) Prin normele metodologice prevăzute la alin. (2) se pot aproba
categorii de plăţi exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă,  termenele de plată aferente angajamentelor legale încheiate, se
corelează cu termenele de plată prevăzute la alin.(1).

(6) Angajamentele legale încheiate după data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, se corelează cu termenele de plată prevăzute
la alin.(1).

Art. 37. – Instituţiile publice sunt obligate să furnizeze Ministeru lui
Finanţelor Publice, la termenele, periodicităţile şi în forma solicitată, date şi


