NOTA DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
ORDONANȚÃ

privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte
normative
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Potrivit Programului de Guvernare adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 22/2019
privind acordarea încrederii Parlamentului, s-a stabilit revizuirea și corectarea unor acte
normative, inclusiv a celor aflate în proceduri parlamentare.
Conform dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică se
determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr. IX la această lege cu salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.
Pentru anul 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 935/2019, s-a aprobat majorarea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 2.080 lei la 2.230 lei (cu
7,2%).
Aplicarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce privește modul de determinare al
indemnizaţiilor lunare ale personalului care ocupă funcţii de demnitate publică, precum
și celelalte drepturi care se stabilesc prin raportare la acesta conduce la un impact
suplimentar asupra cheltuielilor bugetare.
Potrivit art.36 alin.(1) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.114/2018, în perioada
2019 - 2020, personalul din cadrul instituþiilor ºi autoritãþilor publice, astfel cum sunt
definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, indiferent de sistemul de finanþare ºi de subordonare, inclusiv
activitãþile finanþate integral din venituri proprii, înfiinþate pe lângã instituþiile publice,
beneficiazã de vouchere de vacanþã în conformitate cu prevederile Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanþã, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 94/2014, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
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precum ºi de indemnizaþia de hranã prevãzutã la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Conform art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, începând cu 1 decembrie 2018,
ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a
parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată.
Astfel, în anul 2019 valoarea anuală a indemnizației de hrană a fost stabilită la 4.160 lei
(2*2080lei). Majorarea în anul 2020 a salariului de bază minim la 2.230 lei ar conduce
la un impact suplimentar asupra cheltuielilor de personal de 308,3 milioane lei.
Conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea
indemnizaţiei de merit, cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit este egal cu o sumă ce
reprezintă de 3 ori valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Astfel, în anul
2019 cuantumul indemnizației de merit a fost stabilită la 6.240 lei (3*2080lei).
Majorarea în anul 2020 a salariului de bază minim la 2.230 lei ar conduce la un impact
suplimentar asupra cheltuielilor bugetare de 7,8 milioane lei.
Potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicatã, cu
modificãrile și completãrile ulterioare, detaºarea reprezintã actul prin care se dispune
schimbarea temporarã a locului de muncã, din dispoziþia angajatorului, la un alt
angajator, în scopul executãrii unor lucrãri în interesul acestuia. Pe durata detaºãrii,
salariatul beneficiazã de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la
angajatorul care a dispus detaºarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaºat,
acestea fiind plãtite de angajatorul la care s-a dispus detaºarea. Legislația în vigoare nu
interzice în mod expres detașarea persoanelor din sistemul privat în cel public, situație în
care, la nivelul instituțiilor și autoritãților administrației publice centrale și locale s-a
recurs și la aceastã modalitate de ocupare temporarã a posturilor vacante.
În situația în care nivelul salarial al personalului din sistemul privat a fost mai ridicat
decât cel din sectorul bugetar, detașarea a determinat influențe financiare suplimentare
asupra cheltuielilor autoritãților și instituțiilor publice. Menționãm cã, în urma analizelor
efectuate în cursul anului 2019 cu privire la evoluția cheltuielilor de personal pentru
ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor fondurilor speciale, s-a
constatat existența a cca.2.097 posturi ocupate prin detașare de la societãți
comerciale/operatori economici.
În același timp, precizãm cã în perioada ianuarie 2017- octombrie 2019, numãrul de
posturi ocupate în sectorul bugetar a crescut cu 42.545 de posturi.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 a fost instituită schema de ajutor de stat privind
sprijinirea industriei cinematografice, în concordanţă cu prevederile Regulamentului UE
nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare
compatibile cu piaţa internă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.
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Incepând cu data de 12 octombrie 2018 schema de ajutor de stat privind sprijinirea
industriei cinematografice a fost operaţionalizată.
La acestă dată, capacitatea administrativă şi resursele umane proprii ale Comisiei
Naționale de Strategie și Prognoză desfășoară activități care nu sunt în concordanță cu
obiectul principal de activitate, respectiv acela de a elabora studii și prognoze pe termen
scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în
profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum și de a fundamenta principalele măsuri
de politică economică proiectate de Guvern.
Concluzia care se desprinde și care rezultă pentru intrarea în normalitate cu privire la
funcțiile și atribuțiile instituțiilor administrației centrale, este aceea de a transfera toate
aceste instrumente de finanțare către entități care au în obiectul principal de activitate
implementarea schemelor de ajutor de stat şi care au experienţă relevantă în acest sens.
Prima sesiune a schemei de ajutor de stat s-a deschis în data de 12.10.2018, având un
buget alocat sub formă de credite de angajament de 232 milioane lei. Până la sfârşitul
anului, au fost înregistrate la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi la Comisia de
Film din România un număr de 41 de proiecte cinematografice, cu o valoare a sumei
solicitate de 209.059.331,08 lei. În urma analizei Comisiei de film, au fost emise şi
semnate 19 Acorduri de finanţare în valoare de 147.253.160,64 lei, 6 proiecte au fost
respinse şi 16 proiecte au fost transferate în sesiunea anului 2019, urmând să fie finanţate
din bugetul anului 2019.
Sesiunea din anul 2019 s-a deschis în data de 3.01.2019, cu un buget alocat sub formă de
credite de angajament de 233 milioane lei.
Din cele 16 proiecte transferate din sesiunea 2018, 7 au fost respinse şi pentru 9 s-au emis
şi s-au semnat Acorduri de finanţare în valoare de 31.639.807,76 lei.
Până la data de 8.11.2019 când bugetul alocat a fost epuizat, au fost depuse 62 de
proiecte, cu o valoare totală solicitată de 273.535.666,94 lei. În urma analizei Comisiei de
film, 48 de proiecte au declarate eligibile pentru finanţare, din care au fost emise şi
semnate Acorduri de finanţare pentru 43 de proiecte.
Măsura de la art. 210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare se aplică începând cu anul 2020.
Modificarea art. III alin.(2) din Legea nr.136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) ºi (4)
ale art. 40 din Ordonanþa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum ºi
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 28/1999
privind obligaþia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
Regimul utilizãrii aparatelor de marcat electronice fiscale este reglementat în prezent de
prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.28/1999 privind obligaþia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi respectiv de Normele metodologice pentru
aplicarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaþia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotãrârea
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Guvernului nr.479/2003, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.28/1999 a suferit mai multe modificãri, ultimele
dintre acestea fiind realizate prin Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) ºi (4)
ale art. 40 din Ordonanþa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum ºi
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 28/1999
privind obligaþia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
Dintre modificãrile aduse Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.28/1999 prin Legea
nr. 136/2019, amintim:
• au fost eliminate din rândul excepțiilor de la obligația de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, livrãrile de bunuri sau servicii efectuate prin automatele
comerciale ce funcþioneazã pe bazã de acceptatoare de bancnote sau monede,
• s-a creat temeiului legal pentru stabilirea configuraþiei, precum ºi a caracteristicilor
tehnice ºi funcþionale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în
automate comerciale,
• a fost stabilit termenul pânã la care operatorii economici care efectueazã livrãri de
bunuri sau prestãri de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce
funcþioneazã pe bazã de plãþi cu cardul, precum ºi de acceptatoare de bancnote sau
monede, dupã caz, au obligaþia de a dota automatele comerciale cu aparatele de
marcat electronice fiscale, respectiv pânã la data de 31 decembrie 2019,
• a fost creat temeiul legal pentru modificarea și completarea normelor
metodologice, prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanþelor
Publice ºi Ministerului Comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale.
Aparatele de marcat care urmeazã sã fie integrate în automatele comerciale nu existã la
aceastã datã pe piațã, iar pentru realizarea și implementarea lor este necesarã parcurgerea
urmãtoarelor etape obligatorii și consumatoare de timp:
- aprobarea prin hotărâre de Guvern a specificațiilor tehnice și funcționale ale acestor
aparate de marcat,
- construirea prototipurilor de către producători,
- testarea prototipurilor la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică,
- autorizarea de către Ministerul Finanţelor Publice a distribuitorilor acestor aparate de
marcat,
- fabricarea aparatelor de marcat și instalarea lor în cca 90.000 de automate comerciale,
pe întreg teritoriul țării, de către distribuitori și operatorii de service autorizați de
Ministerul Finanţelor Publice.
Procesul de elaborare a reglementărilor tehnice privind configuraţia și caracteristicile
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tehnice şi funcţionale ale acestui tip de aparat de marcat electronic fiscal, a necesitat un
timp mai îndelungat pentru fundamentarea deciziilor referitoare la modul în care acestea
urmează a fi reglementate, întrucât a presupus consultări, atât cu specialiștii din cadrul
Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și
Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, pentru documentare și
stabilirea direcțiilor de abordare, cât și cu patronatele din domeniu și specialiștii acestora
pentru înțelegerea modelului de afacere și identificarea soluțiilor tehnice de abordare, la
această dată proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea
Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999,
nefiind aprobat.
În acest context, se constată faptul că operatorii economici care efectuează livrări de
bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe
bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz,
vizați de obligația de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic,
sunt în imposibilitatea de a respecta termenul final de dotare stabilit pentru data de 31
decembrie 2019, riscând aplicarea de sancțiuni drastice, respectiv amendă de la 8.000 lei
la 10.000 lei, precum și suspendarea activității la unitatea de vânzare a bunurilor sau de
prestare a serviciilor și confiscarea sumelor nejustificate, în condițiile în care
nerespectarea obligației nu le este imputabilă.
Începând cu data de 1 ianuarie 2019, instituţiile bancare datorează plata taxei pe active
financiare nete (taxa pe active) care se calculează prin aplicarea cotelor taxei pe active
asupra bazei impozabile reprezentate de activele financiare nete ale instituţiei bancare
existente în sold la sfârşitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa,
potrivit evidenţei contabile, din care se scad următoarele active financiare:
a) numerarul;
b) solduri de numerar la bănci centrale la valoare netă, din care se exclud expunerile
neperformante;
c) expuneri neperformante la valoare netă;
d) titluri de datorie emise de administraţii publice la valoare netă, din care se exclud
expunerile neperformante;
e) credite şi avansuri acordate administraţiilor publice la valoare netă, din care se
exclud expunerile neperformante;
f) credite acordate de instituţiile de credit sectorului neguvernamental purtătoare de
garanţii primite din partea administraţiei publice centrale la valoare netă, din care se
exclud expunerile neperformante;
g) credite acordate instituţiilor de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat, la
valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; depozite la instituţii de credit,
creanţe ataşate şi sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile
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neperformante; conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro) şi creanţe ataşate, la
valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; operaţiuni reverse repo şi
titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat, la valoare netă, din care se
exclud expunerile neperformante.
Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile sunt:
a) 0,4% pe an, pentru instituţia bancară care deţine o cotă de piaţă mai mare sau egală
cu 1%;
b) 0,2% pe an, pentru instituţia bancară care deţine o cotă de piaţă mai mică de 1%.
Cota de piaţă este cea stabilită la sfârşitul semestrului/anului pentru care se datorează
taxa.
Principalele obiective urmărite prin implementarea taxei constau în:
•
Creșterea intermedierii financiare prin creșterea creditării companiilor nefinanciare
de către sectorul bancar;
•
Încurajarea economisirii populației prin acordarea de dobânzi mai atractive;
•
Scăderea costului creditării populației.
În prezent, conform art. 342 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
nivelul accizelor aplicabil se actualizează cu creșterea prețurilor de consum și se publică,
de regulă, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice până pe 20 octombrie a fiecărui an.
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, s-a reglementat faptul că, ministerele reorganizate în baza acestei ordonanțe
de urgență, în anul 2019, până la aprobarea protocoalelor de predare-primire, se
finanțează din bugetele vechilor ministere care urmau a se desființa. Având în vedere că
până la 31 decembrie 2019, hotărârile de Guvern privind reorganizarea minsterelor în
temeiul OUG nr. 68/2019, precum și protocoalele de predare-primire aferente, nu au fost
aprobate, se impune promovarea unor măsuri prin care să se reglementeze modalitatea de
finanțare a noilor ministere până la aprobarea protocoalelor mai sus menționate.
Potrivit dispozițiilor art.90 din OuG nr.114/2018, obligaþiile suplimentare de capital
social minim prevãzute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de
pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, începând
cu data de 1 iunie 2019, se varsã pânã la data de 31 decembrie 2019.
Aplicarea punctelor 3 și 4 ale articolului 81 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
114/2018 nu și-a atins obiectivele propuse pentru participanții fondurilor de pensii
administrate privat.
În fapt, la data de 31 octombrie 2019, datele statistice aratã cã 397 participanți au solicitat
retragerea de la fondurile de pensii administrate private, activele personale ale acestora
6

însumând 7.272.454,71 lei. Fondurile de pensii private au aproximativ 7,4 milioane de
participanți, ale cãror active personale înregistreazã aproape 59,84 miliarde de lei.
Aceste cifre aratã cã impactul demersului legislativ prin care a fost introdusã posibilitatea
unui participant de la renunța la Pilonul 2 de pensii private este nesemnificativ.
La data de 4 decembrie 2019, toți administratorii de fonduri de pensii, autorizați în
temeiul Legii nr. 411/2006 s-au conformat prevederilor OUG nr. 19/2019 pentru
modificarea ºi completarea unor acte normative și OUG nr. 38/2019, respectiv au majorat
și vãrsat necesarul de capital social.
Fondul de pensii administrat privat este entitate separatã de administrator, fiind constituit
sub forma unei societãți simple, pe baza prevederilor Codului civil, în timp ce
administratorul este o societate pe acțiuni, prin urmare cele douã entitãți au patrimonii
separate. Fondul de pensii administrat privat aparține participanților, care sunt proprietarii
activelor acestuia, în timp ce administratorul are atribuții de gestionare a activelor în
interesul participanților, respectiv de investire a contribuțiilor nete. Activele fondului sunt
în custodia unei bãnci autorizate și supravegheate de BNR.
Astfel, valoarea capitalului social al administratorului nu se raporteazã la riscurile
aferente administrarii fondului și nu are drept scop acoperirea acestor riscuri. Obligațiile
administratorul sunt îndeplinite de provizionul tehnic, constituit de cãtre administratori, în
beneficiul fondului. Provizionul tehnic este reprezentat de un volum adecvat de active,
corespunzãtor angajamentelor financiare rezultate din prospectul schemei de pensii.
Calculul provizionului tehnic se efectueazã anual de cãtre un actuar, pe baza metodelor
actuariale având drept rezultat un raport de verificare a valorii provizionul tehnic.
In contextul prevederilor art.70 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018, in
prezent, instituțiile publice întocmesc și depun numai la ordonatorul superior de credite,
situațiile financiare pe suport de hârtie, prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. În paralel, depun formularele din
sfera raportării situațiilor financiare în sistemul național de raportare.
Din verificările efectuate la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și a unităților
subordonate s-au constatat diferențe semnificative între datele înscrise în rapoartele
produse de cele două sisteme, atât în ceea ce privește execuția veniturilor și cheltuielilor
cât și în ceea ce privește soldurile conturilor de active și de datorii.
În situațiile de reorganizare a instituțiilor publice, entitățile responsabile de instituțiile
publice reorganizate nu își îndeplinesc obligațiile privind raportarea situațiilor financiare
și a altor tipuri de rapoarte în sistemul național de raportare.
2. Schimbări preconizate
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În vederea evitării creării de presiuni suplimentare asupra cheltuielilor bugetare, în
anul 2020 se propune menținerea indemnizațiilor funcțiilor de demnitate publică alese
și numite, la nivelul acordat în anul 2019, menținerea indemnizației de hrană de care
beneficiază personalul din sectorul bugetar la nivelul aflat în plată în anul 2019, precum
și menținearea indemnizației de merit la nivelul de 6.240 lei.
Se propune ca în cadrul instituțiilor și autoritãților publice ocuparea prin detasare a
posturilor vacante sau temporar vacante din instituþiile ºi autoritãþile publice sã se
realizeze numai cu personal din instituțiile publice. Astfel, începând cu data intrãrii în
vigoare a prezentului act normativ nu se mai pot efectua detasãri la instituțiile
autoritãților publice centrale și locale de la operatori economici cu capital majoritar sau
integral de stat, precum și de la persoane juridice de drept privat.
În vederea implementării corecte a Programului de guvernare și pentru obținerea
rezultatelor asumate în acesta, pentru evitarea dublei competențe în ceea ce privește
implementarea proiectelor de sprijinire a industriei cinematografice, pentru valorificarea
la nivel superior a experienţei Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
(MEEMA) în domeniul derulării schemelor de ajutor de stat este necesar ca schema de
ajutor de stat menţionată să fie trasferată la MEEMA.
De asemenea, în vederea evitării creării de presiuni suplimentare asupra cheltuielilor
bugetare pe anul 2020, se propune aplicarea măsurii de la art. 210 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare
începând cu anul 2021.
Modificarea art III alin.(2) din Legea nr.136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) ºi (4) ale
art. 40 din Ordonanþa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum ºi
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 28/1999
privind obligaþia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Având în vedere faptul cã,
•
termenul foarte scurt (cca 5 luni) stabilit de legiuitor pentru dotarea efectivã cu
aparate de marcat a automatelor comerciale, nu permite parcurgerea tuturor etapelor de
implementare obligatorii și consumatoare de timp,
•
experiența acumulatã în cazul implementãrii aparatelor de marcat cu jurnal
electronic pentru comerțul cu amãnuntul și serviciile clasice ne-a demonstrat practic cã,
întregul proces este dificil și complex, și implicit de duratã. Astfel, este necesarã
parcurgerea mai multor etape, respectiv construirea prototipurilor și testarea acestora la
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informaticã, autorizarea distribuitorilor la
Ministerul Finanțelor Publice și instalarea aparatelor de marcat în automate comerciale,
în interdepedențã temporalã una fațã de cealaltã. În cazul aparatelor de marcat cu jurnal
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electronic, toate aceste procese de implementare au fost începute la 1 februarie 2018,
fiind încã în derulare la aceastã datã. În aceste condiții stabilirea unui termen de dotare
mai scurt, de cca 4 luni, ar constitui o abordare nerealistã și nefundamentatã, se impune
modificarea cu 12 luni, a termenului prevãzut de lege pentru dotarea cu aparate de marcat
a operatorilor economici care efectueazã livrãri de bunuri sau prestãri de servicii prin
intermediul automatelor comerciale ce funcþioneazã pe bazã de plãþi cu cardul, precum ºi
de acceptatoare de bancnote sau monede, dupã caz.
Propunerea de eliminare a taxei pe activele financiare, așa cum este instituită prin
Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene (forma consolidată, care include modificările aduse
prin OUG nr. 19/2019), este justificată de o serie de factori. Astfel, atingerea obiectivelor
urmărite prin instituirea taxei pe activele financiare, inclusiv a țintelor stabilite conform
mecanismului de ajustare a acesteia, nu poate fi realizată prin acțiuni întreprinse exclusiv
de instituțiile de credit care fac obiectul taxei, ținând cont de următoarele:
i) creșterea gradului de intermediere financiară, ca rezultat al impulsionării
creditării prin scăderea costului aferent (scăderea marjelor practicate)
- în pofida unei dinamici pozitive a creditului, evoluțiile recente sunt corelate
cu o continuare a procesului de dezintermediere financiară, ca urmare a
dinamicii superioare a PIB nominal în raport cu dinamica creditării
sectorului neguvernamental.
ii) încurajarea economisirii în urma creșterii ratelor de dobândă practicate de
instituțiile de credit în cazul depozitelor atrase din sectorul real (scăderea marjelor
practicate)
- evoluțiile recente indică o creștere nesemnificativă a ratelor de dobândă
bonificate de sistemul bancar, iar analiza evoluției pe termen lung a
economisirii nu arată o relație strict bazată pe preț, aspect explicat de
rigiditatea deponenților în a investi în active financiare cu risc mai ridicat.
Deși prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și
completarea unor acte normative au fost ajustate caracteristicile taxei bancare inițial
introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, pe parcursul perioadei de
implementare aceasta prezintă, în continuare, o serie de aspecte pentru care se impune
eliminarea taxei pe activele financiare:
1.Introducerea unei taxe pe activele financiare reprezintă un cost suplimentar care
conduce la creșterea sarcinii fiscale în sectorul bancar cu impact negativ asupra
intermedierii financiare. Taxa bancară afectează profitabilitarea instituțiilor de credit
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bancare și implicit capacitatea acestora de a spori creditarea în economie, în condițiile în
care rezultatul reportat constituie o importantă sursă de capital pentru susținerea
activității de creditare.
2. Prin penalizarea băncilor cu o dinamică a creditării sectorului real situată sub un pragțintă este afectată eficiența politicii macroprudențiale. În legislația europeană, transpusă
în legislația națională, se prevede faptul că, în cazul în care creditarea crește nesustenabil,
atunci autoritatea competentă (de ex. BNR) trebuie să intervină cu măsuri cum ar fi
implementarea unui amortizor anticiclic de capital. Acest prag de sustenabilitate diferă de
la o perioadă la alta: în caz de încetinire economică sau recesiune, chiar și un ritm minor
de creștere a creditării poate fi nesustenabil. Creșterea sustenabilă a creditării apare, în
special, atunci când numărul firmelor ce pot dezvolta relații cu instituțiile de credit se
majorează, disciplina la plată se îmbunătățește, iar incertitudinile se diminuează.
3.Forma actuală a măsurilor conținute în ordonanță are un caracter pro-ciclic. În cazul
unei recesiuni sau crize financiare, este foarte probabil ca activitatea de creditare să fie
modestă sau chiar în teritoriu negativ, iar marjele de dobândă să fie în creștere datorită
incertitudinilor. Exact în asemenea perioade, implementarea taxei penalizează cel mai
mult băncile. Ca urmare, probabilitatea ca unele bănci să nu facă față evoluțiilor
nefavorabile crește, iar, în eventualitatea în care sunt implicate bănci de importanță
sistemică, se poate ajunge la utilizarea de bani publici. În plus, pro-ciclicitatea se poate
accentua având în vedere referința utilizată pentru diminuarea parțială a cuantumului
taxei, referință legată de evoluția soldului creditelor.
4.Rezervele de capital constituite în ultimii ani de sectorul bancar, prin aplicarea
politicilor macro-prudențiale, se pot deteriora în ipoteza unor evoluții nefavorabile mai
severe, inclusiv ca urmare a efectelor menținerii taxei pe activele financiare. Prin
comparație europeană, România ocupă o poziție mediană din perspectiva nivelului
maxim al amortizorului aplicabil instituțiilor de credit. Similar, nivelul indicatorilor de
solvabilitate se află în jurul mediei europene.
5.Spre deosebire de alte entități din cadrul sectorului financiar, instituțiile de credit
efectuează, în mod tradițional, o transformare de maturitate (prin atragerea de finanțare
pe termen scurt și acordarea de credite pe termen lung). Diferența de remunerare între
ratele de dobândă observate la depozitele atrase și creditele acordate sectorului real
reprezintă și o compensare pentru lichiditatea din sistemul bancar blocată pe termen lung.
6.Caracterul uniform al țintelor se poate dovedi inadecvat în baza faptului că nu se face o
diferențiere a instituțiilor de credit în funcție de modelul de afaceri al acestora, fiind
afectate, cu precădere, instituțiile de credit orientate către acordarea de credite de tip retail
(altele decât cele care acordă credite ipotecare).
7. Taxa pe activele financiare poate crea stimulente pentru instituțiile bancare cu capital
străin de a-și reloca geografic activele și să evite sarcina fiscală suplimentară. În acest
10

context, instituțiile bancare cu capital românesc ar fi defavorizate în condițiile în care
acestea nu pot apela la această strategie.
În consecință propunem abrogarea art. 86-89 alin. (1) din cap. IV. din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, și a art.
IX și X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, începând cu anul 2020.
În contextul abrogãrii acestor prevederi este necesarã și reglementarea unor dispoziții
tranzitorii referitoare la declararea, plata, restituirea/compensarea taxei pe active aferentã
anului
2019,
precum
și
pentru
stabilirea
cotei
de
piațã,
astfel:
- declararea taxei pe active aferentã anului 2019 se efectueazã pânã la data de 25 august
2020, inclusiv. Diferențele în plus fatã de taxa pe active aferentã semestrului I 2019 se
plãtesc pânã la data de 25 august 2020 inclusiv, iar diferențele în minus se restituie/se
compenseazã potrivit dispoziþiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã,
cu modificãrile și completãrile ulterioare.
- pentru stabilirea cotei de piațã în vederea determinãrii taxei pe active aferentã anului
2019, informațiile privind totalul activelor contabile nete agregate pentru sistemul bancar
sunt publicate pe site-ul Bãncii Naționale a României, până la data de 30 iunie 2020
Nedatorarea taxei pe active pentru perioada din anul 2020, pe perioada de până la intrarea
în vigoare a abrogării este susținută de următoarele:
- taxa pe active este o taxă anuală, cu plăți semestriale, aspect care impune un
mecanism complex de calcul, bazat pe indicatori determinați semestrial,
- indicatorii nu sunt relevanți pe o perioadă scurtă, în acest caz mai puțin de o lună,
și dificil de determinat, întrucât iau în calcul raportări contabile periodice.
În situația în care, ulterior datei de 20 octombrie, se modificã nivelul accizelor prevãzut
în anexa nr. 1 de la Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal, nivelul
aplicabil începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor se actualizeazã cu creșterea
prețurilor de consum și se publicã pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, cel târziu pe
data de 31 decembrie. De asemenea, modificarea legislativã vizeazã clarificarea
posibilitãții de publicare pe site pânã pe data de 31 decembrie a fiecãrui an a nivelului
actualizat al accizelor în cazul în care aceasta nu s-a realizat pânã la data de 20 octombrie
și în alte situații decât cea menționatã anterior.
Se propune ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la
încheierea protocoalelor de predare-primire prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 68/20189 privind stabilirea unor măsuri la nivelul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
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deschiderea creditelor bugetare și plățile în limita creditelor bugetare deschise se
efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite ai instituțiilor publice ai
instituţiilor publice înfiinţate sau rezultate în urma reorganizării.
În considerarea abrogãrii prevederilor referitoare la majorarea capitalului social,
apreciem cã este necesarã încetarea efectelor art.90 din OuG nr.114/2018.
Se propune reintroducea obligatiei de depunere a situațiilor financiare pe suport hârtie, în
scopul verificării și asigurării creșterii gradului de corectitudine al informațiilor
prezentate în acestea, în vederea prezentării situației patrimoniului aflat în administrarea
statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri
și cheltuieli. Este abilitat Ministerul Finantelor Publice sa stabileasca data de la care
rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul
Finanțelor Publice și unitățile subordonate.
Pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor
privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a
bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această
sarcină şi, în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice
elaborează:
- proiectele de legi privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi,
respectiv, contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au
ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele
ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă
Guvernului;
- bilanțul anual al instituţiilor publice, pe care are obligatia de a-l prezenta Guvernului
odata cu proiectele de legi privind conturile generale anuale de executie ale bugetelor.
Se impune crearea cadrului de coerciție în vederea îndeplinirii obligațiilor legale privind
raportarea situațiilor financiare și a altor tipuri de rapoarte în sistemul național de
raportare.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ
1. Impact macro-economic
Actul normativ nu se referă la acest subiect
1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Actul normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Actul normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social
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Actul normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Actul normativ nu se referă la acest subiect
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)
- în mii lei (RON) Media
Indicatori
Anul
Următorii patru ani
pe
curent
cinci
ani

1
2
3
4
5
6
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
-560 -585 -605 -635
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
b) bugete locale
i. impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. contribuţii de asigurări
2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
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
Impactul bugetar negativ poate fi parțial
7. Alte informaţii
compensat prin majorarea creditării de către
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7
-596

sectorului bancar cu efect pozitiv asupra creșterii
economice.

Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
Actul normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor ce transpun prevederi comunitare:
Actul normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Actul normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Actul normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg
angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau
recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Actul normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,
institute de cercetare şi alte organisme implicate
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
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
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Actul normativ nu se referă la acest subiect.

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 consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
Actul normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Actul normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ – Se avizează.
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării – Nu este cazul.
c) Consiliul Economic şi Social – Proiectul a fost transmis la CES în data de 6 ianuarie
2020.
d) Consiliul Concurenţei – Nu este cazul.
e) Curtea de Conturi – Nu este cazul.
6. Alte informaţii

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea prezentului act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice în data
de 6 ianuarie 2020.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii
şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
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Actul normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu sunt.
Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de ordonanță privind unele
măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
pe care îl supunem Guvernului spre aprobare.
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