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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre
dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi
fiscale, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.827 din 25 octombrie 2015.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în
şedinţa din data de 18 octombrie 2015.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ.
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare anularea,
în anumite condiţii, a penalităţilor de întârziere, precum şi a unor cote din dobânzi,
aferente obligaţiilor de plată principale către bugetul general consolidat, restante la
diferite termene expres prevăzute de actul normativ.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat mai
sus, în şedinţa din 8 decembrie 2015.
Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au
înregistrat prezenţa la dezbateri 32 deputaţi.
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La dezbaterea acestui proiect de Lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi,
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice.
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii
prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere şi
adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi
fiscale, cu amendamentele admise prezentate în Anexa 1.
Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa 2.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Viorel ŞTEFAN

Mihai Aurel DONŢU
Şef serviciu,
Giorgiana Ene
Expert parlamentar
Florentina Rădoi
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ANEXA 1
AMENDAMENTE ADMISE
la proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale
Nr.
crt

Text OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale

Text Senat

Amendamente propuse

1.

LEGE pentru aprobarea Ordonanţei NEMODIFICAT
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015
privind acordarea unor facilităţi
fiscale

2.

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.44 din 14
octombrie 2015 privind acordarea unor
facilităţi fiscale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.785 din
21 octombrie 2015, cu următoarele
modificări şi completări:

3. ART. 1
(1) Penalităţile de întârziere, precum
şi o cotă de 54,2% din dobânzi,
aferente obligaţiilor de plată
principale datorate bugetului general
consolidat, restante la 30 septembrie
2015, inclusiv, şi administrate de
Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, denumită în continuare
organ fiscal central, se anulează
dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a)

toate

obligaţiile

de

plată

ART. I
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.44 din 14 octombrie
2015 privind acordarea unor facilităţi
fiscale, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.785 din 21
octombrie 2015, cu următoarele
modificări şi completări:

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT

MOTIVAȚIE

RENUMEROTARE,
URMARE
A
INTRODUCERII ART. II
LA FINALUL LEGII

Nr.
crt

Text OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale

Text Senat

Amendamente propuse

MOTIVAȚIE

principale restante la 30 septembrie
2015, inclusiv, administrate de
organul fiscal central, se sting prin
orice modalitate prevăzută de lege
până la data de 31 martie 2016,
inclusiv;
b) o cotă de 45,8% din dobânzile
aferente obligaţiilor de plată
prevăzute la lit. a) stabilite prin
decizii comunicate până la data
stingerii obligaţiilor de plată
principale se stinge prin orice
modalitate prevăzută de lege până la
data de 30 iunie 2016, inclusiv;

NEMODIFICAT

c) este stinsă prin orice modalitate
prevăzută de lege o cotă de 45,8%
din dobânzile datorate până la data
stingerii obligaţiilor de plată
principale prevăzute la lit. a) şi
stabilite prin decizii comunicate
după această dată, până la termenul
de plată prevăzut la art. 111 alin. (2)
din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, denumită
în continuare Codul de procedură
fiscală;

"c) este stinsă prin orice modalitate
prevăzută de lege o cotă de 45,8% din
dobânzile datorate până la data
stingerii obligaţiilor de plată principale
prevăzute la lit. a) şi stabilite prin
decizii comunicate după această dată,
până la termenul de plată prevăzut la
art. 111 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
denumită în continuare Codul de
procedură fiscală sau până la un alt
termen prevăzut de lege;"
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci

1. La articolul 1, alineatul (1), litera
c) se modifică și va avea următorul
cuprins:
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Nr.
crt

Text OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale

d) sunt stinse prin orice modalitate
prevăzută de lege toate obligaţiile de
plată principale administrate de
organul fiscal central cu termene de
plată cuprinse între data de 1
octombrie 2015 şi 31 martie 2016,
inclusiv, până la data depunerii
cererii de anulare a penalităţilor de
întârziere şi a cotei de 54,2% din
dobânzi, denumită în continuare
cerere de anulare a accesoriilor;

Text Senat

Amendamente propuse

MOTIVAȚIE

NEMODIFICAT

e) contribuabilul să aibă depuse
NEMODIFICAT
toate declaraţiile fiscale, potrivit
vectorului fiscal, până la data
depunerii cererii de anulare a
accesoriilor. Această condiţie se
consideră îndeplinită şi în cazul în
care, pentru perioadele în care nu sau
depus
declaraţii
fiscale, 1. La articolul 1 alineatul (1), litera f) 2. NEMODIFICAT
obligaţiile fiscale au fost stabilite, se modifică şi va avea următorul
prin decizie, de către organul fiscal cuprins:
central;
,,f) contribuabilul depune cererea de NEMODIFICAT
f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea
anulare a accesoriilor până la data condiţiilor prevăzute la lit. a), b), d) şi
de 30 iunie 2016, inclusiv, sub e), dar nu mai târziu de 30 iunie 2016,
sancţiunea decăderii.
inclusiv, sub sancţiunea decăderii.”
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Nr.
crt

Text OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale

Text Senat

Amendamente propuse

MOTIVAȚIE

4. ART. 2
NEMODIFICAT
(1) Penalităţile de întârziere, precum
şi o cotă de 54,2% din dobânzi,
aferente diferenţelor de obligaţii de
plată declarate suplimentar de
contribuabili
prin
declaraţie
rectificativă prin care se corectează
obligaţiile de plată principale cu
scadenţe anterioare datei de 30
septembrie
2015,
inclusiv,
administrate de organul fiscal
central, se anulează dacă sunt 2. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se 3. NEMODIFICAT
îndeplinite cumulativ următoarele modifică şi va avea următorul cuprins:
condiţii:
a) declaraţia rectificativă este depusă NEMODIFICAT
a) declaraţia rectificativă este începând cu data de 1 octombrie 2015
depusă până la data de 31 martie până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
2016, inclusiv;
b) toate obligaţiile de plată
principale
individualizate
în
declaraţia rectificativă se sting prin
orice modalitate prevăzută de lege
până la 31 martie 2016, inclusiv;
c) sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) - f).
(2) Prevederile alin. (1) sunt
aplicabile şi în cazul corectării
erorilor din deconturile de taxă pe

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
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Nr.
crt

Text OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale

Text Senat

Amendamente propuse

MOTIVAȚIE

valoarea adăugată efectuate potrivit
reglementărilor legale în vigoare.
(3) Prevederile art. 1 alin. (2) sunt
aplicabile în mod corespunzător şi
pentru cota de 45,8% din dobânzile
aferente obligaţiilor de plată
principale
individualizate
în
declaraţia rectificativă sau, după
caz, aferente obligaţiilor de plată
rezultate din corectarea decontului
de taxă pe valoarea adăugată.
5. ART. 4
(1) Penalităţile de întârziere, precum
şi o cotă de 54,2% din dobânzi,
aferente obligaţiilor de plată
principale administrate de organul
fiscal central, cu termene de plată
până la 30 septembrie 2015,
inclusiv, şi individualizate în decizii
de impunere emise urmare unei
inspecţii fiscale în derulare la data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă se anulează
dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a) toate diferenţele de obligaţii de
plată principale individualizate în
decizia de impunere sunt stinse prin
orice modalitate prevăzută de lege
până la termenul de plată prevăzut la

NEMODIFICAT
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Nr.
crt

Text OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale

Text Senat

Amendamente propuse

MOTIVAȚIE

art. 111 alin. (2) din Codul de
procedură fiscală;
b) o cotă de 45,8% din dobânzile
aferente obligaţiilor prevăzute la lit.
a) este stinsă prin orice modalitate
prevăzută de lege până la termenul
de plată prevăzut la art. 111 alin. (2)
din Codul de procedură fiscală;

NEMODIFICAT

c) cererea de anulare a accesoriilor
se depune în termen de 90 de zile de
la
comunicarea
deciziei
de
impunere, sub sancţiunea decăderii.
(2) În situaţia inspecţiilor fiscale ce
urmează a începe după intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, în scopul acordării anulării
prevăzute la art. 2, organele fiscale
iau în considerare declaraţiile
rectificative depuse de contribuabili
în cel mult 10 zile de la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă.

NEMODIFICAT

Întrucât situația prevăzută
3. La articolul 4, după alineatul (2) se
la alin. (3) a art. 4 a fost
4. Se elimină
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi reglementată separat și se
introduce un nou alineat, a lin.(3), cu
bănci
regăsește
la
art.
II,
următorul cuprins:
împreună
cu
norma
„(3) Prevederile alin.(l) sunt aplicabile în
tranzitorie aferentă .
mod corespunzător şi pentru penalităţile
de întârziere, precum şi pentru o cotă de
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Nr.
crt

Text OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale

Text Senat

Amendamente propuse

MOTIVAȚIE

54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor
de plată principale administrate de
organul fiscal central, cu termene de
plată până la 30 septembrie 2015,
inclusiv, şi individualizate în decizii de
impunere, emise ca urmare a unei
inspecţii fiscale, şi comunicate în
perioada cuprinsă între 1 octombrie
2015 şi data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.”

6. ART. 7

(1) Prin obligaţii de plată restante la
30 septembrie 2015, inclusiv, se
înţelege:
a) obligaţii de plată pentru care s-a
împlinit scadenţa sau termenul de
plată până la 30 septembrie 2015,
inclusiv;
b) diferenţele de obligaţii de plată
principale şi accesorii stabilite prin
decizie de impunere comunicate
până la data de 30 septembrie 2015,
inclusiv, chiar dacă pentru acestea
nu s-a împlinit termenul de plată
prevăzut la art. 111 alin. (2) din
Codul de procedură fiscală;

NEMODIFICAT
NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
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Nr.
crt

Text OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale

Text Senat

c)
alte
obligaţii
de
plată
individualizate în titluri executorii
emise potrivit legii şi existente în
evidenţa organului fiscal în vederea
recuperării la data de 30 septembrie
2015, inclusiv.
(2) Nu sunt considerate obligaţii de
plată restante la 30 septembrie 2015,
inclusiv:
a) obligaţiile de plată pentru care sau acordat şi sunt în derulare
înlesniri la plată, potrivit legii, la
data de 30 septembrie 2015,
inclusiv;
b) obligaţiile de plată stabilite în
acte administrative a căror executare
este suspendată în condiţiile legii, la
data de 30 septembrie 2015,
inclusiv.
(3) Sunt considerate restante la 30
septembrie 2015, inclusiv, şi
obligaţiile de plată care, la această
dată, se află în oricare din situaţiile
prevăzute la alin. (2), iar ulterior
acestei date, dar nu mai târziu de 31
martie 2016, inclusiv, înlesnirea la
plată îşi pierde valabilitatea sau,
după caz, încetează suspendarea
executării actului administrativ
fiscal.
4. La articolul 7, după alineatul (3) se
introduce un nou alineat, alin.(4), cu
următorul cuprins:

Amendamente propuse

MOTIVAȚIE

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
NEMODIFICAT

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT

5. NEMODIFICAT
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Nr.
crt

Text OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale

Text Senat

Amendamente propuse

MOTIVAȚIE

"(4) Pentru obligațiile prevăzute la alin.
(2) lit. b), contribuabilii pot renunța la
efectele suspendării actului administrativ
fiscal pentru a beneficia de anularea
penalităţilor de întârziere, precum şi a
unei cote de 54,2% din dobânzi. În acest
caz, contribuabilii trebuie să depună o
cerere de renunțare la efectele
suspendării actului administrativ fiscal,
până la data de 31 martie 2016, inclusiv.
"
7.
ART. 10
Prevederile art. 1 - 4 sunt aplicabile
şi pentru o cotă de 77,1% din
majorările de întârziere datorate de
contribuabili până la data intrării în
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 39/2010 pentru
modificarea
şi
completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală,
aprobată cu modificări prin Legea
nr. 46/2011.

5. Articolul 10 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

6. NEMODIFICAT

"Art. 10.- Prevederile art.1-4 se aplică în
mod corespunzător şi în situaţia în care
accesoriile reprezintă majorări de
întârziere datorate de contribuabili până
la data intrării în vigoare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.39/2010
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală,
aprobată cu modificări prin Legea
nr.46/2011. In acest caz, anularea se
acordă pentru o cotă de 77,1% din
majorările de întârziere, iar diferenţele
de majorări de întârziere reprezentând o
cotă de 22,9% reprezintă condiţie de
acordare a oricăreia dintre facilităţile
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Nr.
crt

Text OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale

Text Senat

Amendamente propuse

MOTIVAȚIE

prevăzute la art.1-4.”
8. ART. 11

6. La articolul 11, alineatele (2) şi (3)
se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

7. NEMODIFICAT

(1) Un contribuabil poate beneficia
de anularea accesoriilor potrivit
prezentei ordonanţe de urgenţă în
oricare dintre situaţiile prevăzute la
art. 1 - 4, dacă sunt îndeplinite
condiţiile pentru acordarea anulării.
(2) Contribuabilii care la data de 30
septembrie 2015 beneficiază de
eşalonarea la plată a obligaţiilor
fiscale potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 29/2011
privind reglementarea acordării
eşalonărilor la plată, aprobată prin
Legea nr. 15/2012, cu modificările
şi completările ulterioare, pot
beneficia de anularea penalităţilor
de întârziere, precum şi a cotei de
54,2% din dobânzi, potrivit art. 2 4, dacă îndeplinesc condiţiile
prevăzute de aceste articole, dar
doresc şi menţinerea eşalonării la
plată.

„(2) Contribuabilii care la data de 30
septembrie 2015 beneficiază de
eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale
potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.29/2011
privind
reglementarea acordării eşalonărilor la
plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, precum şi cei care obţin
eşalonarea în perioada cuprinsă între 1
octombrie 2015 şi 31 martie 2016 pot
beneficia de anularea penalităţilor de
întârziere, precum şi a cotei de 54,2%
din dobânzi, potrivit prevederilor art.24, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute
de aceste articole, dar doresc şi
menţinerea eşalonării la plată.
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Nr.
crt

Text OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale

Text Senat

(3) Contribuabilii care la data de 30
septembrie 2015 beneficiază de
eşalonarea la plată a obligaţiilor
fiscale potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 29/2011,
aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, pot beneficia de anularea
unei cote de 54,2% din dobânda
eşalonată la plată şi nestinsă la 30
septembrie 2015, inclusiv, dacă
eşalonarea la plată se finalizează
până la 31 martie 2016. În acest caz,
cota de 54,2% din dobânda achitată
odată cu plata ratei de eşalonare se
restituie potrivit Codului de
procedură fiscală.

(3) Contribuabilii care la data
de 30 septembrie 2015 beneficiază de
eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale
potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.29/2011, aprobată prin
Legea nr. 15/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cei
care obţin eşalonarea în perioada
cuprinsă între 1 octombrie 2015 şi 31
martie 2016 pot beneficia de anularea
unei cote de 54,2% din dobânda
eşalonată la plată şi nestinsă la 30
septembrie 2015, inclusiv, dacă
eşalonarea la plată se finalizează până la
31 martie 2016. In acest caz, cota de
54,2% din dobânda achitată odată cu
plata ratei de eşalonare se restituie
potrivit Codului de procedură fiscală.”

9. --

--

Amendamente propuse

MOTIVAȚIE

Art. II - Prevederile art. 4 alin. (1)
din Ordonanța de Urgență nr.
44/2015 privind acordarea unor
facilităţi fiscale sunt aplicabile în
mod corespunzător și pentru
penalităţile de întârziere, precum şi
pentru o cotă de 54,2% din dobânzi,
plată
aferente
obligaţiilor de
principale administrate de organul
fiscal central, cu termene de plată
până la 30 septembrie 2015, inclusiv,

Se propune reglementarea
situației în care, inspecția
fiscală s-a finalizat prin
comunicarea deciziei de
impunere
în
perioada
cuprinsă între 1 octombrie
2015 și data intrării în
vigoare
a
prezentei
de
urgență,
ordonanțe
precum
și
acordarea
posibilității contribuabililor
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Nr.
crt

10. --

Text OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale

Text Senat

--

Amendamente propuse

MOTIVAȚIE

şi individualizate în decizii de
impunere, emise ca urmare a unei
inspecții fiscale, și comunicate în
perioada cuprinsă între 1 octombrie
2015 și data intrării în vigoare a
Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 44/2015.
În acest caz condiția prevăzută la
art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de Urgență nr. 44/2015 se consideră
îndeplinită și dacă aceste diferențe
de obligații de plată principale sunt
achitate în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei
legi.

de a achita diferențele de
obligații de plată aferente,
astfel încât și contribuabilii
aflați în situația mai sus
menționată
să
poată
beneficia de facilitățile
prezentului act normativ .

Art. III – Dobânzile, penalitățile și
alte asemenea sume aferente unor
obligații
de
plată
principale
reprezentând imputații stabilite
potrivit legii de instituții sau
autorități publice centrale sau locale,
în sarcina angajaților acestora se
anulează dacă obligațiile de plată
principale se achită până la 31
martie 2016. În acest caz, cererea de
anulare a accesoriilor se depune şi se
soluţionează de către instituţia sau
autoritatea publică emitentă a
actului de imputare.
Autor: Viorel Stefan, PSD
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ANEXA 2
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr. crt.

Text OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale

1.

Text Senat

Amendamente propuse la
Camera Deputaților
La articolul 1 alineatul (1),

MOTIVAȚIE
se

introduce o nouă literă, lit. d1 ), cu
următorul cuprins:
d1) toate obligaţiile fiscale
principale,
administrate
de
organul fiscal central, născute
după data de 31 martie 2016, sunt
stinse prin orice modalitate
prevăzută de lege, la scadenţa
fiecarei obligaţii, în urmatorii 3
ani.
Autor: Vasile Horga, Anton Dobos,
PNL 2.

ART. 11
(1) Un contribuabil poate beneficia de
anularea accesoriilor potrivit
prezentei ordonanţe de urgenţă în
oricare dintre situaţiile prevăzute la
art. 1 - 4, dacă sunt îndeplinite
condiţiile pentru acordarea anulării.

Art.11 alin.(1) se completeaza
asfel: (1) Un contribuabil poate
beneficia de anularea accesoriilor
potrivit prezentei ordonante de
urgenta in oricare din situatiile
prevazute la art.1-4, daca sunt
indeplinite conditiile pentru
acordarea anularii. Anularea
devine efectiva dupa incheierea
termenului prevazut la art.1
alin.(1) lit d1.
Autor: Vasile Horga, A. Dobos, PNL

De
beneficiul
anularii
definitive
a
accesoriilor
fiscale, vor beneficia doar
contribuabilii care isi vor plati
constant la scadenta toate
datoriile fiscale principale, in
urmatorii 3 ani.

16

17

