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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea nr. 870/2009
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea elaborării metodologiei de aplicare
unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale şi urmăreşte
clarificarea modului de aplicare a acestor prevederi legale, precum şi a altor aspecte tehnice generate de
situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal.
În acest context, se adoptă norme metodologice privitoare la:
Impozitul pe profit
• Clarificarea modului de calcul a profitului impozabil/pierderii fiscale, pentru anul 2010;
• Clarificarea şi exemplificarea modalităţii de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit, pentru
anul 2010.
Impozitul pe venit
• Clarificarea modalităţii de stabilire a venitului net anual pe baza normelor de venit;
• Precizări privind procedura de administrare a impozitului pe venit în condiţiile schimbării sistemului
de declarare şi plată a acestuia.
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
• Introducerea normelor metodologice necesare aplicării Titlului IV1 – Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor.
•

•

Taxa pe valoarea adăugată
Ca urmare a modificării şi completării Titlului VI – TVA din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010, se impune şi modificarea şi completarea
corespunzătoare a normelor metodologice date în aplicarea acestui titlu.
În domeniul accizelor
Odată cu modificarea şi completarea Titlului VII – „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr.
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571/2003 privind Codul fiscal prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010, este necesară şi
modificarea şi completarea corespunzătoare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor
acestui titlu.
•
•

În domeniul jocurilor de noroc
Clarificarea termenelor de declarare şi virare a taxelor aferente activităţilor din domeniul jocurilor de
noroc, cât şi a sumelor provenite din încasarea contravalorii biletelor de intrare;
Stabilirea contravenţiilor aplicabile şi a faptelor pentru care Comisia de autorizare a jocurilor de
noroc din cadrul Ministerului finanţelor publice, poate lua măsura suspendării
autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

A. Titlul II „Impozitul pe profit”
În prezent, modalitatea de determinare a profitului impozabil,
stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
are în vedere elemente de venituri şi cheltuieli înregistrate potrivit
reglementărilor contabile, deduceri fiscale, facilităţi fiscale, care sunt
ajustate, respectiv luate la calculul profitului impozabil/pierderii
fiscale, trimestrial/anual, fără a cuprinde reguli de împărţire a
elementelor de calcul necesare determinării şi definitivării rezultatului
fiscal, corespunzător celor două perioade fiscale aferente anului 2010.
B. Titlul III „Impozitul pe venit”
Normele metodologice date în aplicarea Titlului III din Codul
fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, sunt corelate cu prevederile Titlului III al
Codului fiscal, aplicabile până la intrarea în vigoare a modificărilor
introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi
alte măsuri financiar-fiscale, astfel:
• pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor din derularea
1. Descrierea situaţiei actuale
unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere se aplicau
regulile de stabilire a venitului net din activităţi independente;
• venitul net din activitate independentă desfăşurată de contribuabil,
individual, fără salariaţi se determina pe baza normelor anuale de
venit;
• venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil se
determina de către contribuabil şi se înscria în declaraţia de
impunere;
• contribuabilii aveau obligaţia de a calcula impozitul pe venit
datorat potrivit declaraţiei de impunere;
• contribuabilii aveau dreptul de a aplica metodele de evitare a
dublei impuneri, prevăzute în convenţii, respectiv creditul fiscal
sau metoda scutirii, după caz.
C. Titlul IV1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”
Având în vedere data intrării în vigoare a prevederilor Titlului IV1
– Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în actualele prevederi
nu există norme metodologice specifice.
D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de
nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine
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înfiinţate în România”
În prezent, potrivit prevederilor Normelor metodologice date în
aplicarea Titlului V din Codul fiscal aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
există obligaţia contribuabililor nerezidenţi persoane fizice care obţin
venituri din transferul titlurilor de valoare de a-şi determina personal
sau prin reprezentant/împuternicit impozitul anual pentru aceste
venituri pe baza declaraţiei de impunere.
E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”
În prezent, prevederile Normelor metodologice de aplicare a
Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt corelate cu
prevederile Codului fiscal aplicabile până la intrarea în vigoare a
modificărilor introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 şi
reglementarea unor măsuri financiar – fiscale.
În domeniul TVA, O.U.G. nr. 117/2010, pe lângă alte modificări de
ordin tehnic, transpune în legislaţia naţională prevederile art. 3 din
Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare
a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a
serviciilor, ale Directivei 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie
2009 de modificare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2006/112/CE
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi ale Directivei
2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a
Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adăugată, cu privire la aplicarea opţională şi temporară a
mecanismului de taxare inversă pentru prestarea anumitor servicii care
prezintă risc de fraudă, fapt ce impune modificarea şi completarea
corespunzătoare a normelor metodologice de la titlul VI.
Principalele măsuri de ordin tehnic aduse Codului fiscal prin
O.U.G. nr. 117/2010 şi care necesită, de asemenea, modificarea
corespunzătoare a Normelor metodologice, sunt următoarele:
• modificarea art. 129 alin. (4) din Codul fiscal referitor la serviciile
prestate în mod gratuit. Ca urmare a notificării Comisiei Europene,
care a pus în vedere României că va declanşa procedura de
infringement în cazul neadaptării legislaţiei naţionale la
prevederile Directivei 2006/112/CE, serviciile prestate în mod
gratuit vor fi considerate că nu sunt în sfera de aplicare a TVA
numai în situaţia în care nu au legătură cu activitatea economică a
persoanei impozabile;
• introducerea posibilităţii deducerii TVA pentru achiziţiile efectuate
în cadrul procedurii de executare silită de la contribuabilii inactivi;
• modificarea art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, astfel încât să
rezulte că după încetarea situaţiilor care au condus la scoaterea din
evidenţă a contribuabililor inactivi, organul fiscal va înregistra în
scopuri de TVA respectivele persoane impozabile;
• reglementarea situaţiei în care se va emite un certificat pentru
atestarea plăţii TVA pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace
de transport care nu sunt noi, efectuate de persoane înregistrate
conform art. 1531 din Codul fiscal, în vederea înmatriculării
respectivelor mijloace de transport.
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F. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
În prezent, prevederile titlului VII din Normele metodologice de
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt corelate cu
prevederile din Codul fiscal aplicabile până la intrarea în vigoare a
modificărilor introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale.
În domeniul accizelor, O.U.G. nr. 117/2010 transpune în legislaţia
naţională prevederile Directivei 2010/12/UE a Consiliului din 16
februarie 2010 de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE şi
95/59/CE privind structura şi nivelurile accizelor aplicate tutunului
prelucrat şi a Directivei 2008/118/CE, fapt ce impune completarea
corespunzătoare a normelor metodologice de la titlul VII.
De asemenea, ca urmare a situaţiilor semnalate de către
reprezentanţii autorităţilor fiscale şi de către operatorii economici cu
produse accizabile, se impune necesitatea completării şi modificării
corespunzătoare a normelor metodologice de la titlul VII, în sensul
clarificării acestora.
G. Titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii”
Baza de calcul şi plătitorii contribuţiilor de asigurări sociale erau
prevăzute prin Legea pensiilor nr. 19/2000, cu modificările şi
completările ulterioare.
Baza de calcul şi plătitorii contribuţiei de asigurări pentru accidente
de muncă şi boli profesionale erau prevăzute prin Legea nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Baza de calcul şi plătitorii contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate erau prevăzute prin Legea privind reforma în domeniul
sănătăţii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Baza de calcul şi plătitorii pentru contribuţia privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale sănătate erau prevăzute prin Legea
nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale
de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.
Baza de calcul şi plătitorii pentru contribuţia de asigurări sociale de
şomaj erau prevăzute prin Legea nr. 76/2002 privind Sistemul
asigurărilor pentru şomaj, cu modificările şi completările ulterioare.
Baza de calcul şi plătitorii pentru contribuţia privind fondul de
garantare a creanţelor salariale erau prevăzute prin Legea nr. 200/2006
privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata
creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare.
În domeniul jocurilor de noroc
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.891 din 30 decembrie 2010, a fost
introdusă obligaţia organizatorilor de jocuri de noroc caracteristice
activităţii cazinourilor şi de jocuri tip slot-machine, de a permite
accesul în locaţiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare.
Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 52/2011, au fost
aprobate condiţiile de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc
caracteristice activităţii cazinourilor şi la jocurile de noroc tip slot-
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machine, fiind stabilite în acelaşi timp şi o serie de obligaţii care revin
organizatorilor de jocuri de noroc, în legătură cu eliberarea şi arhivarea
acestor bilete.

2. Schimbări preconizate

A. Titlul II „Impozitul pe profit”
Clarificarea modului de calcul a profitului impozabil/pierderii
fiscale, pentru anul 2010, în corelaţie cu măsura introdusă începând cu
data de 1 octombrie 2010, prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, de abrogare a impozitului minim,
măsură care a impus dezvoltarea unor reguli specifice de definitivare a
impozitului pe profit, pentru anul 2010. Astfel, în cazul
contribuabililor care au fost obligaţi la plata impozitului minim, se
impune clarificarea modului de determinare/definitivare a rezultatului
fiscal pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, respectiv
pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010, în sensul:
• exemplificării modului de împărţire a elementelor de calcul:
venituri, cheltuieli, deduceri fiscale, baze de calcul pentru faciltăţi
fiscale, corespunzător celor două perioade fiscale;
• clarificării regulilor de recuperare a pierderii fiscale, în funcţie de
anul/perioada fiscală la care se referă pierderea.
Clarificarea şi exemplificarea modalităţii de depunere a declaraţiei
privind impozitul pe profit, pentru anul 2010, în funcţie de obligaţiile
de declarare aferente fiecărei categorii de contribuabili, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Corelare cu prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri
încheiate de România cu alte state în ceea ce priveşte aplicarea în
România a „metodei scutirii” în legătură cu veniturile obţinute de
persoanele juridice române în străinătate.
B. Titlul III „Impozitul pe venit”
În contextul actual, se are în vedere corelarea actualelor norme
metodologice date în aplicarea Titlului III cu prevederile din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri
financiar-fiscale, precum şi clarificarea unor aspecte tehnice generate
de situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal.
Cele mai importante modificări şi completări în domeniul
impozitului pe venit, aduse Normelor metodologice actuale, prin
prezentul proiect, cuprind precizări privind:
• clarificarea modalităţii de determinare a venitului net anual pe baza
contabilităţii în partidă simplă pentru veniturile din cedarea
folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5
contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
• clarificări privind modalitatea de stabilire a venitului net anual, pe
baza normelor anuale de venit în situaţia în care activitatea se
desfăşoară în mai multe locuri diferite sau contribuabilul
desfăşoară mai multe activităţi;
• clarificări privind obligaţia organului fiscal competent de a stabili
venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil;
• modificări determinate de înlocuirea declaraţiei de impunere cu
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•
•
•

declaraţia privind venitul realizat;
clarificări privind obligaţia organului fiscal competent de a emite
decizia de impunere;
precizarea obligaţiei privind aplicarea metodelor de evitare a
dublei impuneri (creditul fiscal extern şi/sau metoda scutirii)
prevăzute în convenţii de către organul fiscal competent;
alte aspecte de natură tehnică.

C. Titlul IV1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”
Introducerea normelor metodologice necesare aplicării Titlului IV1
– Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor din Codul fiscal, care
vizează, în principal:
• clarificări legate de încadrarea în categoria microîntreprinderilor,
la data de 31 decembrie a fiecărui an şi explicitarea condiţiilor
legate de: tipurile de venituri realizate, numărul de salariaţi,
precum şi cursul de schimb utilizat pentru încadrarea în limita de
100.000 euro;
• stabilirea unor reguli legate de menţinerea numărului de salariaţi,
în cazul pensionării unui salariat, desfacerii/suspendării unui
contract individual de muncă;
• clarificări legate de persoanele juridice române care nu pot opta
pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
• precizări legate de stabilirea bazei de calcul pentru impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor ;
• clarificări legate de regimul de impunere al rezervelor constituite
de o microîntreprindere, în cazul încetării existenţei sale prin
operaţiuni de reorganizare sau de lichidare, efectuate potrivit legii.
D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de
nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine
înfiinţate în România”
Normele metodologice cuprind precizări privind:
• clarificări privind încadrarea unor venituri în categoria
redevenţelor, în concordanţă cu prevederile liniilor directoare ale
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;
• clarificări în ceea ce priveşte noţiunea de „plată˝ a unui venit către
un nerezident;
• clarificări în ceea ce priveşte obligaţiile declarative ale persoanelor
fizice nerezidente care obţin venituri din transferul titlurilor de
valoare.

•
•
•

E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”
Prin proiect, se propune în principal:
clarificarea situaţiilor în care serviciile prestate/bunurile livrate în
mod gratuit sunt asimilate prestărilor/livrărilor cu plată;
clarificarea conceptului de acces la evenimente culturale, artistice,
sportive, ştiinţifice, educaţionale de divertisment sau alte
evenimente similare;
introducerea unor precizări exprese cu privire la exercitarea
dreptului de deducere a TVA de către beneficiarul unor livrări de
bunuri/prestări de servicii efectuate în cadrul procedurii de
executare silită de către un contribuabil declarat inactiv prin ordin
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de
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•

•
•

către o persoană impozabilă în inactivitate temporară, înscrisă în
Registrul Comerţului, potrivit legii;
introducerea unei prevederi cu privire la documentul necesar în
vederea justificării dreptului de deducere a TVA în cazul utilizării
Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale de
import;
introducerea unor prevederi cu privire la ajustarea TVA în cazul
persoanelor care ies din evidenţa persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA, în temeiul art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;
introducerea unei prevederi referitoare la corectarea autofacturilor
conform art. 159 din Codul fiscal.

F. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
Prin proiect, se propune în principal:
• revizuirea noţiunii de „preţ de vânzare cu amănuntul” introdus prin
O.U.G. nr. 117/2010;
• introducerea precizărilor cu privire la situaţia eliberărilor pentru
consum realizate de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii
înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa
tutunului prelucrat;
• eliminarea precizărilor aferente scutirilor pentru tutunul prelucrat.
În ceea ce priveşte clarificarea unor situaţii semnalate de către
reprezentanţii autorităţilor fiscale şi de către operatorii economici cu
produse accizabile, acestea se referă în principal la:
• introducerea unor precizări referitoare la documentul comercial ce
însoţeşte deplasarea produselor energetice de la un destinatar
înregistrat către utilizatorul final, atunci când nu se aplică
prevederile aferente locului de livrare directă;
• introducerea precizărilor cu privire la posibilitatea achiziţionării
unor produse energetice de către antrepozitarii autorizaţi pentru
producţia de alcool etilic – bioetanol;
• introducerea unor precizări privind restituirea accizelor în cazul
produselor accizabile eliberate pentru consum în România de către
un destinatar înregistrat şi care ulterior sunt livrate la export;
• eliminarea precizărilor referitoare la cota redusă pentru produsele
energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire sau
combustibil pentru motor care conţin minimum 4% în volum
produse obţinute din biomasă, în vederea aplicării unui tratament
echitabil pentru toţi operatorii economici.
G. Titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii”
Normele de aplicare a prevederilor din Codul fiscal vizează în
principal următoarele:
• dezvoltarea reglementărilor privind elementele care constituie baza
de calcul a contribuţiilor sociale;
• enumerarea veniturilor de natura prestaţiilor de asigurări sociale
care nu se cuprind în baza de calcul;
• exemplificarea modului de calcul al contribuţiei sociale în cazul în
care există venituri obţinute în condiţii diferite de muncă;
• precizări cu privire la aplicarea plafoanelor contribuţiilor pentru
veniturile obţinute de la mai mulţi angajatori.
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•

•

•
•

În domeniul jocurilor de noroc
Normele vizează:
clarificarea obligaţiilor organizatorilor de jocuri de noroc de a
declara şi achita în termenul legal, la organul fiscal competent, atât
taxele aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, cât şi
sumele provenite din încasarea contravalorii biletelor de intrare;
încadrarea în categoria contravenţiilor, nerespectarea de către
organizatorii de jocuri de noroc a obligaţiilor stabilite în sarcina lor
de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 52/2011, pentru
aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de
noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi la jocurile de noroc
tip slot-machine;
precizări privind cuantumul amenzii cu care se sancţioneză
contravenţiile nou introduse;
lărgirea ariei faptelor pentru care Comisia de autorizare a jocurilor
de noroc din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, poate lua
măsura suspendării autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a
jocurilor de noroc.

Nu este cazul.

3. Alte informaţii

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 Nu este cazul.
de stat
2. Impactul asupra mediului de
afaceri

Nu este cazul.

3. Impactul social

Nu este cazul.

4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul.
Nu au fost identificate.

5. Alte informaţii

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)

Indicatori
1

Anul curent
2

3

Următorii 4 ani
4
5

6

- mil. lei Media pe 5 ani
7
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1)
Modificări
ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acestea:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
(iii) accize
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
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

175,00
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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
2) Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul
proiectelor
ce
transpun
prevederi comunitare
3) Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative
comunitare
4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
5) Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente
6) Alte informaţii

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.
Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene.
Nu este cazul.

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
În procesul de elaborare a
proiectului de act normativ au fost
1) Informaţii privind procesul de consultare cu
îndeplinite procedurile prevăzute de
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
alte organisme implicate
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
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 Nu este cazul.
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
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4) Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Nu este cazul.
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
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
Proiectul de act normativ a fost
publicat
pe
site-ul
Ministerului
Finanţelor
Publice
şi
dezbătut
în cadrul
1) Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea
Comisiei de Dialog Social la care
elaborării proiectului de act normativ
participă reprezentanţi ai organismelor
interesate.
2) Informarea societăţii civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în urma implementarii
Nu este cazul.
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
3) Alte informaţii
Nu este cazul
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Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităţile administraţiei publice
Nu este cazul
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Nu este cazul
2) Alte informaţii
Având în vedere cele prezentate, am elaborat proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea nr. 870/2009, pe care îl
supunem spre aprobare.

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
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