NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificare bugetară pe anul 2009
şi reglementarea unor măsuri financiar -fiscale

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
A. Rectificare bugetară pe anul 2009
Reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar pe anul 2009, propusă
prin acest proiect de act normativ este determinată de:
- Reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici în contex tul evoluţiilor
economice şi financiare recente;
- Reglementarea şi implementarea măsurilor de reformă impuse de recentele
evoluţii macroeconomice, precum şi a celor care fac obiectul acordului de
împrumut încheiat între România şi Fondul Monetar Internaţion al (FMI),
Comisia Europeană, Banca Mondială şi celelalte instituţii financiare;
- Ajustarea deficitului bugetar în corelaţie cu evoluţia prognozată a indicatorilor
macroeconomici şi cu măsurile instituite;
B. Măsuri privind cheltuielile publice
a) Referitor la numărul de personal din sectorul bugetar
În administraţia publică din România, la sfârşitul anului 2008 erau aprobate un
număr total de 1.532,7 mii posturi din care 1.395,1 mii posturi erau ocupate (aproximativ
30% din numărul mediu de salariaţi din economie).
În perioada 2005-2008, numărul de posturi aprobate a crescut cu 16% (215,7 mii
posturi), fără a exista o corespondenţă între activităţile desfăşurate de ordonatorii de
credite şi necesarul suplimentar de posturi.
b) Referitor la modul de aloca re al fondurilor pentru investiţ ii publice
În urma unei analize efectuate de către Ministerul Finanţelor Publice privind
structura modului de alocare a fondurilor pe tipuri de cheltuieli de investiţii în perioada
2005-2008, s-a constatat o alocare ineficientă a fondurilor de către ordonatorii principali de
credite.
Prin prisma efectului multiplicator şi al aportului direct la formarea brută de capital
fix, cu reflectare directă în creşterea economică, în mod normal ponderea cea mai mare a
fondurilor ar fi trebuit alocată finalizării obiectivelor de investiţii şi într -o pondere mai redusă
la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii” . Cu toate acestea, în perioada analizată, ordonatorii
principali de credite au alocat sume considerabile la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii” (şi
în cadrul acesteia cu precădere pentru „dotări independente”), în detrimentul obiectivelor
de investiţii.
Sumele alocate la aceste poziţii de cheltuieli au fost destinate cu preponderenţă
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dotării instituţiilor publice cu autoturisme, mob ilier, aparatură birotică etc.
C. Monitorizarea operatori lor economici cu capital unic sau majoritar de stat
În baza prevederilor art.11, alin.(2) din OUG nr.79/2001 privind întărirea disciplinei
economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financ iar, ministerele, autorităţile publice
centrale şi AVAS aveau obligaţia de a transmite lunar la Ministerul Finanţelor Publice, până
la 30 ale fiecărei luni, situaţiile centralizate ale indicatorilor privind evoluţia creanţelor şi a
plăţilor restante, precum şi a pierderilor înregistrate de un număr de operatori economici,
stabiliţi prin hotărâre de Guvern, aflaţi în subordonarea, coordonarea, sub autoritatea sau
în portofoliul acestora. Situaţiile raportat e, întocmite în structura şi formatul solicitate de
Ministerul Finanţelor Publice erau însoţite de programe de măsuri de redresare, aprobate
de către ordonatorii de credite implicaţi.
În luna iunie 2008 OUG nr.79/2001, a fost abrogată prin OUG nr.79/2008 privind
măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi
completările ulterioare, act normativ prin care au fost eliminate prevederile mai sus
menţionate referitoare la monitorizarea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu
integral sau majoritar de stat.
D. Fondul social
Se urmăreşte constituirea unui fond social din sponsorizarea ce va fi acordată 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.
E. În domeniul politicii fiscale
a) Referitor la impozitele directe
Din analizele efectuate de Ministerul Finanţelor Publice rezultă că, la nivelul anului
2007, din cei 617.525 de contribuabili persoane juridice, 2.000 asigură peste 85% dintre
veniturile publice. Numărul societăţilor care au declarat pierderi la nivelul anului 2007 a fost
de 242.106 (39,2% din numărul total al societăţilor înregistrate), în condiţiile în car e cifra de
afaceri a acestor întreprinderi se ridică la nivelul de 134 miliarde lei.
Având în vedere volatilitatea ridicată a bazei de impozitare pentru impozitul pe profit
se impun o serie de măsuri de limitare, care să asigure un sistem fiscal echitabil şi corect
pentru toată lumea. Statul nu trebuie să încurajeze comportamentul de tip "free rider"
(obţinerea beneficiului fără a achita plata preţului acelui beneficiu).
În acest sens, se are în vedere înlocuirea bazei impozabile volatile cu o bază
impozabilă certă care să asigure un tratament echitabil şi corect pentru toţi.
Dintre statele europene care aplică impozite minime pentru companii, menţionăm
Franţa şi Ungaria:
- Franţa aplică un impozit forfetar anual, plătit de către toate persoanele juridice
franceze supuse impozitului pe societate, scutite fiind doar noile firme ale căror capital
constă, în proporţie de peste 50%, din aporturi în numerar (pentru primii 3 ani de activitate)
precum şi organizaţiile non-profit. Impozitul forfetar anual se plăteş te de către contribuabilii
respectivi, indiferent dacă aceştia obţin profit sau pierdere şi se calculează în sumă fixă î n
funcţie de cifra de afaceri anuală .
- Ungaria aplică un impozit minim alternativ care presupune compararea bazei
impozabile determinată potrivit regulilor generale pentru impozitul pe companii, cu o bază
minimă impozabilă constând în diferenţa dintre veniturile totale şi costul bunurilor vândute/
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al serviciilor prestate la care se aplică o cotă de 2%. În situaţia în care baza minimă astf el
calculată excede bazei impozabile determinate potrivit regulilor generale, impozitul datorat
se stabileşte prin aplicarea cotei de impozit asupra acestei baze minime.
Potrivit reglementărilor actuale, sumele aferente reevalu ărilor contabile efectuate
pentru mijloacele fixe sunt luate în calcul la determinarea amortizării fiscale, fiind deduse la
calculul profitului impozabil. Concomitent, din punct de vedere contabil, aceste sume se
înregistrează în contul „Rezerve din reevaluare” care, din punct de ved ere fiscal, devin
impozabile numai la momentul distribuirii acestora către acţionari sau asociaţi, respectiv la
momentul lichidării societăţii respective. Astfel, din punct de vedere fiscal, rezervele sunt
amânate la impunere până la momentul utilizării ac estora.
În prezent, cheltuielile privind combustibilul pentru anumite categorii de mijloace de
transport (autoturisme) utilizate de contribuabili (persoane juridice şi fizice), reprezintă
sume deductibile la calculul profitului / venitului impozabil.
b) Referitor la deducerea TVA pentru autoturisme
În prezent, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153
din Codul fiscal, care nu aplică pro -rata, deduc integral taxa pe valoarea adăugată aferentă
achiziţiei de autoturisme destinate exclusiv transportului de persoane, inclusiv taxa
aferentă achiziţiei de carburanţi. Deoarece aceste autoturisme sunt utilizate şi în scopuri
personale de către angajaţii companiilor, ar trebui ţinute evidenţe separate pentru uzul
personal şi pentru uzul în scopul afacerii, iar pentru uzul personal companiile ar avea
obligaţia anulării dreptului de deducere a TVA prin procedeul ajustărilor. Din practică,
rezultă că ţinerea de evidenţe separate este foarte dificilă iar ajustarea TVA este evitată
prin diverse metode.
c) Referitor la perioada de depunere a decontului de TVA
Persoanele impozabile care realizează în cursul anului precedent o cifră de afaceri
mai mică de 100.000 Euro, au posibilitatea să depună în anul următor deconturi de TVA
trimestrial.
d) În domeniul măsurilor speciale privind urmărirea produselor supuse accizelor,
respectiv al circulaţiei acestora
În cazul produselor energetice, după data de 1 ianuarie 2009, s -a înregistrat o
diminuare accentuată a încasărilor din accize compara tiv cu aceeaşi perioadă a anului
2008. Această situaţie impune introducerea unor măsuri de urmărire a comercializării
produselor respective şi la nivelul operatorilor econo mici care comercializează angro astfel
de produse. Prin această măsură se asigură u n tratament egal tuturor operatorilor
economici care comercializează produse supuse accizelor. În acelaşi timp, se poate
realiza un control eficient asupra întregului lanţ de comercializare a carburanţilor –
producţie, comercializare angro , comercializare prin staţii de distribuţie.
e) Referitor la Codul de procedură fiscală
În prezent, prin Codul de procedură fiscală se sancţionează numai fapta de
nedepunere a declaraţiei recapitulative la termenul legal.
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F. Alte dispoziţii
a) Monitorizarea programului de investiţii publice
În prezent, raportarea situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de
investiţii publice se face conform art.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008,
până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioa ră, iar în cazul în care ordonatorii
principali de credite nu depun la acest termen situaţiile privind monitorizarea, conform
art.27 Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să blocheze deschiderile de credite
bugetare sau conturile de disponibilităţi d eschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele
autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
b) Managementul lichidităţilor contului curent al trezoreriei statului
Lipsa unor prevederi legale privind impunerea unor perioade prestabilite în care să
se achite obligaţiile instituţiilor publice către furnizori, corelată cu perioadele în care se
realizează încasarea veniturilo r bugetului general consolidat ş i lipsa unei discipline la
nivelul instituţiilor publice în ceea ce priveşte respectarea graficelor de plăţi generează în
prezent mari dificultăţi la nivelul managementului lichidităţilor contului curent al tr ezoreriei
statului, cu consecinţe negative asupra costurilor de atragere a împrumuturilor şi
depozitelor de pe piaţa internă şi externă.
Promovarea în regim de urgenţă a proiectului de ordonanţă se impune având în
vedere necesitatea asigurării echilibrelor macroeconomice cu consecinţa încadrării în
deficitul bugetar prognozat precum şi necesitatea implemen tării, în regim de urgenţă, a
măsurilor pentru reducerea impactului crizei economice şi financiare asupra ecomomiei si
grupurilor vulnerabile.
2.Schimbări preconizate
A. Rectificare bugetară pe anul 2009
Prin proiectul de act normativ se propune intro ducerea unor modificări în volumul şi
structura veniturilor şi cheltuielilor bugetare, cu impact asupra deficitului bugetar al cărui
nivel creşte la 4,6% din PIB.
B. Măsuri privind cheltuielile publice
a) Referitor la numărul de personal din sectorul buget ar
Prin proiectul de act normativ se propune blocarea tuturor posturilor vacante cu
excepţia unui procent de maxim 15% din posturile care se vor vacanta ulterior intrării în
vigoare a actului normativ.
Această măsură vizează în principal stoparea creşteri i numărului de angajaţi în
sectorul bugetar şi implicit reducerea fondurilor publice aferente plăţii drepturilor salariale
ale acestora, precum şi eficientizarea activităţii instituţiilor şi autorităţilor publice.
b) Referitor la modul de aloca re al fondurilor pentru investiţii publice
Pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor publice alocate investiţiilor se propune
interzicerea achiziţionării de autoturisme, mobilier şi aparatură birotică, inclusiv a obiectelor
de inventar de natura acestora.
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C. Monitorizarea operatorilor economici cu capital unic sau majoritar de stat
În vederea respectării disciplinei financiare, reducerii cheltuielilor şi înca drării în
indicatorii cuprinşi în Bugetele de venituri şi cheltuieli, la nivelul operatorilor economici c u
capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat, s -a considerat necesar şi opo rtun
instituirea acţiunii de monitorizare privind încadrarea în programele de reducere a
arieratelor, creanţelor şi pierderilor.
Programele de reducere a arieratelor, c reanţelor şi pierderilor, anexe la Bugetele de
venituri şi cheltuieli, aprobate conform legii, vor fi întocmite de ministere, autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,
în subordinea, coordonarea, autoritatea sau portofoliul cărora se află operatorii economici
în cauză, situaţiile urmând să fie transmise Ministerului Finanţelor Publice.
Totodată, ca o măsură de respectare a disciplinei financiare la nivelul operatorilor
economici cu capital integral sau majoritar de stat, se impune reglementarea unor măsuri
care să permită aparatului specializat din Ministerul Finanţelor Publice controlu l modului
de încadrare în indicatorii aprobaţi prin Buge tele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor
economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat şi stabilirii de sancţiuni în
cazul neîncadrării în prevederile bugetare.
D. Fondul social
Proiectul vizează crearea unui fond social din sumele asigurate cu titlu de
sponsorizare ce vor fi acordate de producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale din
majorarea de preţ la gazele naturale în cursul anului 200 8.
Prin protocoale bilaterale încheiate între producătorii şi distribuitorii menţionaţi şi
Guvern, se va stabili modul de colectare şi distribuire în cursul anului 2009 a sumelor
obţinute.
Fondul se constituie sub forma unei sponsoriz ări de la agenţii economici menţionaţi
către instituţiile publice, în baza Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu m odificările şi
completările ulterioare.
Destinaţia sumelor colectate se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
E. În domeniul politicii fiscale
a) Referitor la impozitele direc te
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are în vedere introducerea unor măsuri
privitoare la:
- introducerea unui impozit minim datorat de contribuabilii care declară impozit pe
profit mai mic decât impozitul minim propus, precum şi de către microîntreprind erile care
declară impozit pe veniturile microîntreprinderilor mai mic decât impozitul minim propus;
- impozitarea rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor,
efectuate după data de 1 ianuarie 2004, pe măsura amortizării fiscale sa u la momentul
scăderii din gestiune a acestora;
- nededucerea cheltuielilor privind combustibilul, pentru anumite categorii de
mijloace de transport (vehicule rutiere motorizate) utilizate de contribuabili pentru alte
activităţi decât cele de taxi, şcoli d e şoferi, curierat, agenţi de vânzări, transport personal la
şi de la locul de desfăşurare al activităţii, intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, agenţi de
recrutare forţă de muncă, care de repo rtaj.
b) Referitor la deducerea TVA pentru autoturisme
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Se propune introducerea în Codul fiscal a unui articol nou, art. 145 1, astfel încât să
nu mai poată fi dedusă taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de autoturisme care
sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane , inclusiv pentru combustibilul
necesar funcţionării acestor autoturisme. Prin autoturism se înţelege orice vehicul rutier
motorizat care este exclusiv destinat pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate
maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kilograme şi car e să nu aibă mai mult de
9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului. Propunerea nu vizează şi
autoturismele care sunt utilizate pentru revânzare, pentru închiriere, pentru instruirea de
către şcolile de şoferi, pentru activitatea de taximetrie, p recum şi autoturismele 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.
La adoptarea acestei măsuri s -a avut în vedere practica europeană în domeniu,
majoritatea statelor membre aplicând restricţii similare privind dreptul de deducere a TVA
pentru autoturismele utilizate de companii. Printre statele membre care aplică astfel de
restricţii menţionăm: Bulgaria, Ungaria, Germania, Austria, Polonia, Portugalia, Suedia,
Franţa, Slovacia, Belgia.
c) Referitor la perioada de depunere a decontului de TVA
Pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul achiziţiilor intracomunitare se
propune modificarea articolului 156 1 din Codul fiscal, astfel încât persoanele impozabile
care vor realiza achiziţii intracomunitare să fie obligate să depună decont d e TVA lunar,
chiar dacă au o cifră de afaceri sub plafonul de 100.000 Euro. Din constatările organelor
fiscale competente rezultă că în acest fel frauda fiscală va fi considerabil diminuată,
deoarece companiile respective vor putea fi verificate lunar şi nu trimestrial, fiind reduse
posibilităţile de a plasa pe piaţa neagră produse care au fost achiziţionate intracomunitar
din state membre ale UE.
d) În domeniul măsurilor speciale de urmărire a circulaţiei produselor accizabile
Se propune introducerea obli gaţiei agenţilor economici care comercializează sau
intenţionează să comercializeze angro produse energetice (uleiuri minerale), pentru care
se datorează accize, de a se înregistra la autoritatea fiscală teritorială, care să permită
urmărirea activităţii desfăşurate de aceştia.
e) Referitor la Codul de procedură fiscală
Pentru a stimula corectarea declaraţiilor recapitulative din iniţiativa contribuabilului,
se propune reducerea cu 50% a amenzii dacă această corecţie se face până la următorul
termen legal de depunere a declaraţiei.
De asemenea, se propune nesancţionarea persoanelor care corectează declaraţiile
recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a declaraţiei, precum şi a
celor care corecteză declaraţiile recapitulative , iar acest fapt nu este imputabil acestora.
Pentru a încuraja corectarea declaraţiilor recapitulative cu termene de depunere
anterioare intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se propune nesancţionarea
contravenţională a persoanelor care corectează declaraţiile în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a ordonanţei.
Sistemul sancţionator propus este mult mai echitabil, fiind similar cu al altor state
membre ale Uniunii Europene.
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F. Alte dispoziţii
a) Monitorizarea programului de investiţii publice
Cunoaşterea cât mai exactă şi în timp real a stadiului de realizare, precum şi a
greutăţilor întâmpinate în realizarea programului de investiţii publice, prin reducerea
termenului de raportare a situaţiilor privind monitorizarea, va permite luarea de măsuri care
vor determina accelerarea ritmului de realizare a obiectivelor de investiţii înscrise în
program.
În vederea stabilirii cu oportunitate a măsurilor necesare accelerării ritmului de
realizare a obiectivelor de investiţii, se impune reducerea termenul ui de depunere a
situaţiilor privind monitorizarea cheltuielilor de capital, de la 25 a lunii curente pentru luna
anterioară, la maximum a zecea zi lucrătoare, inclusiv, a lunii curente pentru luna
anterioară, astfel încât Ministerul Finanţelor Publice să poată analiza utilizarea creditelor
bugetare puse la dispoziţie în perioada precedentă şi să propună cu ocazia informării
Guvernului, măsurile necesare .
b) Managementul lichidităţilor contului curent al trezoreriei statului
Îmbunătăţirea prognozelor privind evoluţia disponibilităţilor contului curent general al
trezoreriei statului cu consecin ţe pozitive asupra derulării în bune condiţii a cheltuielilor
sectorului public şi asupra reducerii costurilor privind finanţarea deficitelor înregistrate pe
parcursul execuţiei bugetare.
3. Alte informaţii
Se aşteaptă ca introducerea măsurilor fiscale prevăzute de prezentul proiect să
conducă la o colectare echilibrată a veniturilor bugetare din impozitul pe profit şi din
impozitul pe veniturile microîntreprinderi lor.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Introducerea sistemului de impozit minim va avea ca efect lărgirea bazei impozabile
incluzând şi agenţii economici care înregistrează pierdere.
Impozitarea rezervelor din reevaluare va diminua cuantumul cheltuielilor deductibile
la nivelul companiilor determinând creşterea bazei impozabile şi a sumelor de plată a
impozitului pe profit.
Neacordarea deductibilităţii taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţia de
autoturisme şi pentru combustibilul necesar funcţionă rii acestora, precum şi neacordarea
deductibilitaţii cheltuielilor pentru combustibilul necesar funcţionă rii autoturismelor, va
determina o majorare a bazei impozabile şi , implicit, a veniturilor la bugetul de stat.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
a) Referitor la impozitele directe şi indirecte
Reducerea sarcinilor administrative datorate evidenţelor care trebuiau ţinute pentru
stabilirea TVA deductibilă şi a cheltuielilor deductibile fiscal c u combustibilul utilizat pentru
funcţionarea autoturismelor.
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2. Impactul social
Se constituie fondul social ce urmează a fi utilizat , pe bază de hotărăre de Guvern,
pentru acordarea de ajutoare sociale persoanelor fizice aflate în dificultate.
4. Impactul asupra mediului
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.

1. Modificări ale
plus/minus, din care:

veniturilor

bugetare,

a)
b)
c)
d)
e)

buget de stat
bugete locale
bugetul asigurărilor sociale de stat
bugetul asigurărilor pentru şomaj
fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate
f) venituri proprii
g) fonduri externe nerambursabile
h) sume care se consolidează (se
scad)
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) bugetul de stat
b) bugete locale
c) bugetul asigurărilor sociale de stat
d) bugetul asigurărilor pentru şomaj
e) fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate
f) venituri proprii
g) fonduri externe nerambursabile
h) sume care se consolidează (se scad)
3. Impact financiar, plus/ minus
(asupra
deficitului bugetar), din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
c) bugetul asigurărilor sociale de stat
d) bugetul asigurărilor pentru şomaj
e) fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate
f) venituri proprii
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reduce rea
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Anul
curent
-18.797,0

- milioane lei Următori Media pe
i 4 ani
5 ani

-12.073,2
-2.358,1
-234,9
-131,1
-594,5
-1.300,0
-757,7
-1.347,5
-6.220,4
-1.827,0
-1.546,2
-4,1
+328,0
-8,9
-1.057,0
-757,7
-1.347,5
-12.576,6
-10.246,2
-811,9
-230,8
-459,1
-585,6
-243,0
-

-

-

-

veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi / sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

-

-

-

-

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de a ct normativ asupra legislaţiei î n vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare
Modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară
În domeniul impozitelor directe
Nu este cazul.
În domeniul taxei pe valoarea ad ăugată
Propunerea de eliminare a dreptului de deducere a TVA aferentă achiziţiei de
autoturisme pentru transportul de persoane, precum şi a TVA aferentă cheltuielilor cu
combustibilii necesită consultarea Comitetului TVA conform art.177 din Directiva
2006/112/CE.
Solicitarea privind consultarea Comitetului TVA a fost întocmită şi transmisă
Comisiei Europene.

3. Decizii ale Curţii Europene de J ustiţie şi alte documente
Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei europene.

4. Evaluarea conformităţii
În domeniul impozitelor directe, l a data elaborării proiectului, nu există contradicţii cu
legislaţia comunitară.
În domeniul taxei pe valoarea adăugată, conform punctului 2.

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
-9-

Proiectul de act normativ se publică pe site -ul Ministerului Finanţelor Publice şi se
dezbate în cadrul Comisiei de Dialog Socia l la care participă reprezentanţi ai organismelor
interesate .
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003, ţinând cont de faptul că este un
proiect care se impune a fi adoptat în regim de urgenţă.

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
În domeniul monitorizării, ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale şi
organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, în subordinea, coordonarea,
autoritatea sau portofoliul cărora se află operatorii economici în cauză, precum şi organele
de control financiar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor adopta măsurile ce se
impun în vederea implementării măsurilor preco nizate prin prevederile actului normativ.

Având în vedere cele prezentate, am elaborat proiect de Ordonanţă de urgenţă a
Guvernului cu privire la rectificare bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale, pe care îl supunem spre aprobare, în regim de urgenţã.

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,
Gheorghe POGE A

AVIZAT,

MINISTRUL MUNCII,
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCI ALE,
Marian SÂRBU

MINISTRUL JUSTIŢIEI,
Cătălin Mari an PREDOIU
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