
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului privind prorogarea termenelor 
prevazute la art.II pct.9 art.III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedura fiscal^ precum §i aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

I. Ministerul Finanlelor Publice este organizat fi func^ioneaza m baza 
Hotararii Guvemului nr. 34/2009, cu modificarile si completarile 
ulterioare, act normativ ce are ca obiect de activitate aplicarea 
Programului de guvemare §i contribuie la elaborarea §i implementarea 
strategiei m domeniul finantelor publice, in exercitarea administrarii 
generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor fmanciare, 
in concordan^a cu cerin^ele economiei de pia^ si pentm stimularea 
ini^iativei operatorilor economiei.

in momentul actual sunt adoptate acte normative de nivel superior care 
impun modificari si completari ale prevederilor Hotararii Guvemului 
nr.34/2009 privind organizarea §i fimefionarea Ministemlui Finantelor 
Publice, dupa cum urmeaza:

1. Legea nr. 295/2020, la art. II - Dispozitii tranzitorii, punctul 9, 
dispune ca Ministeml Finanfelor Publice sa preia, in termen de 6 luni, 
de la data publicarii, de la Agenfia Nafionala de Administrare Fiscala, 
Direcfia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili §i direcfiile 
generale regionale ale fmanfelor publice, activitatea de solufionare a 
contestatiilor formulate impotriva titlurilor de creanfa, precum §i a altor 
acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, posturile §i 
personalul aferent acesteia. Directia generala de solutionare a 
contestatiilor urmeaza a fi preluata ca stmetura functionala in cadml 
aparatului propriu al Ministemlui Finantelor. Pentm asigurarea 
functionalitatii activitatii de solutionare a constestatiilq_r_se preiau 
corelativ din ANAF posturi pentm a asigura functionalitartia^s^cturilor 

suport necesare functionarii corespunzatoare acestei itmeturi. o

1. Descrierea 
situafiei actuale:
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In prezent, Ministerul Finantelor are aprobat un numar maxim de 
posturi pentm aparatul propriu de 1715, exclusiv demnitarii.

Structura organizatorica a Ministerului Finantelor este prevazuta in 
Anexa nr. 1 la Hotararea Guvemului nr,34/2009, cu modificarile §i 
complet^ile ulterioare.

2, Agen^ia Nationals de Administrare Fiscala (ANAF) este 
organizata §i funclioneaza in baza Hotararii Guvemului nr. 520/2013, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, ca organ de specialitate al 
administraliei publice centrale in subordinea Ministemlui Finantelor §i 
are ca obiect de activitate colectarea veniturilor bugetului de stat, 
aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, 
contributiile sociale §i alte venituri bugetare in domeniul sau de 
activitate, exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui 
tratament echitabil tuturor contribuabililor, combaterea evaziunii 
fiscale, precum §i aplicarea in domeniul vamal a masurilor specifice 
rezultate din Programul de guvemare §i din legisla^ia in domeniul 
vamal.

Astfel, in realizarea functiilor sale, ANAF exercita §i atributia 
prevazuta la art.7 lit. A, punctul 25, respectiv "solufioneazd 
contestafiile §ipldngerileprealabileformulate impotriva actelor emise 
in exercitarea atribufiilor".

Activitatea de solutionare a contestatiilor este reglementata de Titlul VIII 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile 
§i completarile ulterioare, conform caruia organele de solutionare a 
contestatiilor solutioneaza contestafiile formulate impotriva deciziilor de 
impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, 
a deciziilor pentru regularizarea situafiei emise in conformitate cu legislafia 
in materie vamala, a m^urii de diminuare a pierderii fiscale stabilita prin 
decizie de modificare a bazei de impunere, care au ca obiect impozite, taxe, 
contribufii, datorie vamal^ accesoriile aferente acestora, precum §i 
contestafiile formulate impotriva deciziilor de reverificare.

In afara de activitatea de solutionare a contestatiilor, se intocmesc §i se 
pun la dispozifia stmcturii care reprezinta Agenfia in fafa instanfelor de 
judecata propuneri privind intampinarile in dosarele av^d ca obiect decizii 
emise in solufionarea contestatiilor, precum §i documentele necesare 
constituiiii dosarului la instanta.

Prin Legea nr. 295/2020 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum §i aprobarea unor 
mdsuri fiscal-bugetare, s-a statuat preluarea activitafii de solutionare a 
contestafiilor formulate impotriva titlurilor de creanfa, precum §i a altor acte 
administrativ-fiscale emise de organul central fiscal in cadrul Ministerului 
Finantelor §i, in plus fata de atribufiile specifice in vigoare-la^acest moment, 
acesteia ii revin §i urmatoarele: • s'- .
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solutionarea contesta^iilor formulate impotriva actelor care 
pana la aceasta modificare legislativa erau solulionate de organele 
fiscale emitente;

reexaminarea deciziei de solu^ionare in conditiile prevazute de

y/'

lege.
Activitatea de solutionare a contestatiilor formulate impotriva 

titlurilor de crean^a, precum a altor acte administrativ-fiscale emise 
de organul central fiscal este desfa§urata prin structuri organizate atat 
la nivelul aparatul propriu al Agenliei, cat §i la nivelul directiilor 
generale regionale ale finan|;elor publice §i Directiei Generale de 
Administrare a Marilor Contribuabili.

2. Schimbari 
preconizate:

Prin prezentul project de act normativ se propune:
Prorogarea termenului prevazut la la art. II - Dispozitii tranzitorii, 

punctul 9 §i la art. Ill - Dispozitii finale, din Legea nr. 295/2020 pentru 
modificarea §i completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala, precum §i aprobarea unor masuri fiscal-bugetare, cu 
privire la preluarea activitafii de solufionare a contesta^ilor 
formulate impotriva titlurilor de creanfa, precum §i a altor acte 
administrativ-fiscale emise de organul central fiscal

- Pentru evitarea unor disfunctionalita^i in ceea ce prive§te 
activitatea de solutionare a contestatiilor, cu legatura directa cu 
aplicarea legisla^iei fiscale in vederea acordarii unui tratatament 
echitabil contribuabililor,

- Tinand cont de faptul ca pana in prezent nu au fost aprobate actele 
normative de modificare a Hotararii Guvemului nr. 34/2009, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu privire la organizarea si 
functionarea Ministerului Finan^elor Publice, precum §i Hot^arii 
Guvemului nr. 520/2013, cu modificarile §i complet^ile 
ulterioare, cu privire la organizarea §;i functionarea Agenfiei 
Nationale de Administrare Fiscala (ANAF),

Avand in vedere necesitatea elaborarii unui Ordin al Ministerului 
Finantelor cu privire la competenta de solutionare a contestatiilor, 
precum §i organizarea acesteia atat la nivel central cat si regional.

3. Alte informafii:

Secfiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect1. Impactul 
macroeconomic ■v \
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Impactul asupra 
mediului 
concuren|ial §i 
domeniului 
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect2. Impactul asupra 
mediului de afaceri
1}. Impactul asupra
sarcinilor
administrative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

2^. Impactul asupra 
intreprinderilor mici 
$i mijlocii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect3. Impactul social
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect4. Impactul asupra 

mediului
5. Alte informatii

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru

anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
Urmatorii 4 ani Media 

pe 5
Indicatori Anul

curent
am

1 2021 2022 2023 2024 2025
1. Modificari ale 
veniturilor bugetare, 
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 asigurarilor 
sociale de stat:
(I) contributii de asigur^i

4



2. Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta:
(I) cheltuieli de personal
(II) bunuri §i servicii
b) bugete locale:
(I) cheltuieli de personal
(II) bunuri §i servicii
c) bugetul asigur^Ior 
sociale de stat:
(I) cheltuieli de personal
(II) bunuri §i servicii
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor
si/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

1. Masuri normative 
necesare pentru 
aplicarea 
prevederilor 
proiectului de act 
normativ:
a) acte normative in 
vigoare ce vor fi

Actul normativ modifica si completeaza Legea nr. 295/2020 pentru 
modificarea §i completarea Legii nr. 207/2015privind Codul deprocedurd 
fiscald, precum §i aprobarea unor masurifiscal-bugetare.
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modificate sau 
abrogate, ca urmare 
a intrarii m vigoare 
a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce 
urmeazaafi 
elaborate in vederea
implementarii noilor 
dispozitii.

Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ cu

ProiecUil de act normativ nu se refera la acest subiect

legislatia in 
domeniul
achizitiilor publice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect2. Conformitatea 
proiectului de act 
normativ cu 
legisla^ia
comunitara in cazul 
proiectelor care 
transpun prevederi 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect3. Masuri normative 
necesare aplicarii 
directe a actelor 
normative 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect4. Hotarari ale Cuifii 
de Justi^ie a Uniunii 
EurOpene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect5. Alte acte 
normative §i/sau 
documente 
Internationale din 
care decurg 
angajamente

Proiectul de act normativ nu are impact asupra drepturilor §i libertatilor 
fundamentale ale omului.6. Alte informatii

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de

IF\
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Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiectInformatii 
privind procesul de 
consultare 
organizalii 
neguvemamentale, 
institute 
cercetare §i alte 
organisme 
implicate.________
2 Fundamentarea 
alegerii
organizatiilor cu 
care a avut loc 
consultarea, 
precum §i a 
modiilui in care 
activitatea acestor 
organiza^ii este 
legata de obiectul 
de act

1.

cu

de

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect3. Consultarile 
organizate 
autorita^ile 
administratiei 
publice locale, in 
situatia in care 
proiectul de act 
normativ are ca 
obiect activitati ale 
acestor autoritati, in 
condiliile Hot^arii 
Guvemului 
521/2005 privind 
procedura de 
consultare 
structurilor 
asbciative ale 
autoritalilor 
administraliei 
publice locale la 
elaborarea 
proiectelor de acte 
normative

cu

nr.

a
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Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect4. Consultarile 
desfa§urate in
cadrul consiliilor 
interministeriale, in 
conformitate cu
prevederile 
Hotararii 
Guvernului 
750/2005 privind 
constituirea 
consiliilor 
interministeriale 
permanente

nr.

5. Informatii 
privind avizarea de 
catre:
a) Consiliul 
Legislativ

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Ordonan^a de urgen^a 
a Guvernului prin avizul nr. 438/2021.

Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil proiectul de Ordonanta 
de urgen^a a Guvernului prin avizul nr. 4705/2021.

b) Consiliul 
Suprem de Aparare 
a f arii
c) Consiliul 
Economic §i Social
d) Consiliul 
Concuren^ei
e) Curtea de 
Conturi
6. Alte informafii

Secfiunea a 7-a
Activita^i de informare publica privind elaborarea §\ implementarea proiectului de act

normativ

Proiectul actului normativ se publica pe site-ul Ministerului Finanfelor la 
secfiunea de transparenfd decizionala potrivit dispozifiilor Legii nr. 
5212003 privind transparenfa decizionala in administrafia publica, 
republicatd.
Totodatd au fast respectate celelalte dispozifii ale Legii nr.52l2003, 
republicatd.

1. Informarea 
societatii civile cu 
privire 
necesitatea 
elaborarii 
proiectului de act 
normativ.

la
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2, Informarea 
societa^ii civile cu 
privire 
eventualul impact 
asupra mediului in 
urma
implementarii 
proiectului de act 
normativ, precum 
§i efectele asupra 
sanata^ii 
securita^ii 
cetatenilor 
diversitatii 
biologice.

Proiectul de act normativ nu se refers la acest subiect
la

§1

sau

3. Alte informa^ii

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect1. Masurile de 
punere in aplicare a 
proiectului de act 
normativ de catre 
autorita^ile 
administra^iei 
publice centrale 
§i/sau locale - 
infiin^area unor noi 
organisme sau 
extinderea 
competen^elor 
instituliilor existente

2. Alte informatii

9



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei 
de urgenta a Guvemului privind prorogarea termenelor prevazute la art.II pct.9 art.III din 

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala, precum §i aprobarea unor masuri fiscal-bugetare, pe care il supunem 

Parlamentului spre adoptare.
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