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Oplnia Cortsiliulyi Fiscal asupra propuneril lepiklative pentru modificarea si'....
completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernuluf nr. 226/2020 privind unele 

masurl fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

si prorogarea unor termene - b409/2021

Tn data de 30 septembrie 2021, Consiliului Fiscal i-a fost remisa adresa Senatuiui Romaniei nr. 
XXXV/4575 din 20.09.2021, prin care i se solicits, m conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2010 
a responsabilitatii fiscal bugetare republicate (LRFB), opinia cu privire la o propunere legislativa 
pentru modificarea §i completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 226/2020 privind 
unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea ?i completarea unor acte normative si 
prorogarea unor termene - b409/2021.

Tn raport cu solicitarea de fata, sunt relevante prevederile art. 21 al LRFB, potrivit caruia: Jn 
cazuriie in care se fac propuneri de acte normative care conduc la diminuarea veniturilor 
bugetare, se va elabora fi^a financiara potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu 
modificdrile §i completdrile ulterioare, care trebuie sa indeplineasca cel pupn una dintre 
urmatoarele condipi:

a) sa aiba avizul Ministerului Finanfelor Publice }i al Consiliului Fiscal, conform caruia impactui 
financiar a fost luat ?n calcul fn prognoza veniturilor bugetare ?/ nu afecteaza pntele bugetare 
anuale j/ pe termen mediu;

b) sa fie fnsopta de propuneri de masuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin 
majorarea altar venituri bugetare."

Scurta descriere a propunerii legislative

Propunerea legislativa supusa examinarii Consiliului Fiscal are Tn vedere scutirea de aplicarea 
cotei TVA a livrarilor de masti faciale de protectie tip NK95/FFP2 efectuate pana la data de 31 
decembrie 2022. Tn expunerea de motive propunerea este argumentata prin faptui ca purtarea 
de catre toate persoanele a mastilor faciale cu grad Tnalt de protectie devine un act de interes 
general, iar pretui de achizibe al acestora trebuie sa fie accesibil.



ImpactuI bugetar al propunerii

Fara a fi Tnsotita de fisa financiara Tn care sa fi fost evaluat impactui bugetar, in expunerea de 
motive a initiative! legislative sunt prezentate concluziile unor studii privind rolul mS^tilor de 
protectie m prevenirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, precum ji ale unei analize privind 
potentialul impact benefic pe care purtarea universala a ma^tii l-ar fi putut avea asupra 
economiei SUA. Considerand o potentiala scadere a numarului de imbolnaviri, a zilelor de 
concediu medical si a riscului de inchidere a activitatilor economice, ?n incheierea expunerii de 
motive se apreciaza ca impactui bugetar al propunerii legislative ar fi unul pozitiv.

Aprecieri ale Consiliului Fiscal privind propunerea legislative

• Tn ceea ce privejte oportunitatea proiectului legislativ, Consiliul Fiscal nu are atribufil in a 
se pronunta, m condi^iile Tn care stabilirea modalitatilor de combatere a pandemiei 
COVID-19 reprezinta apanajul Parlamentului, Guvernului sau a! altor institutii.

• Tn ceea ce prive^te conformitatea cu prevederile art. 21 din LRFB, redat mai sus, Consiliul 
Fiscal are urmatoarele observatii:

o Propunerea legislativa nu este Tnsotita de fi5a financiara Tn care sa fie prezentat 
impactui acesteia asupra bugetului general consolidat. Tn expunerea de motive se 
apreciaza ca impactui bugetar ar fi unul pozitiv, fara a fi prezentate evaluarile 
detaliate Tn acest sens.

o Pentru a fi Tntrunite premisele pentru emiterea avizului de catre CF este necesar
ca:

Propunerea sa fie Tnsotita de impactui asupra prognozei veniturilor 
bugetare, Tmpreuna cu mentionarea elementelor care conduc la 
neafectarea fintelor bugetare anuale §1 pe termen mediu sau 
Propunerea sa fie Tnsotita de masuri de compensare a impactului financiar 
respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare. 

o Tn absenfa fijei financiare sau a unei proiec^ii bugetare complete din care sa 
rezulte ca propunerea legislativa nu afecteaza tintele bugetare anuale si pe 
termen mediu, precum ji avand Tn vedere ca nu sunt prevazute masuri de 
compensare a impactului financiar al propunerii legislative asupra bugetului 
general consolidat, Consiliul Fiscal nu poate aviza prezenta propunere legislativa. 

o Consiliul Fiscal este de acord Tnsa cu argumentul potrivit caruia, Tn ipoteza Tn care 
0 astfel de masura conduce la cre^terea achizitiei de ma^ti faciale de catre 
populafie, exista $1 un impact favorabil asupra activitafii economice, prin 
reducerea numarului de infectari cu virusul SARS-CoV-2.
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Opiniile $1 recomandarile formulate nriai sus de Consiliul Fiscal au fost aprobate de Prejedintele 
Consiliului Fiscal, conform prevederilor art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 republicata, 
in urma Tnsu^irii acestora de catre membrii Consiliului prin vot, in ^edin^a din data de 13 
octombrie 2021.

13 octombrie 2021

Presedinte Consiliul Fiscal 

Acad. DANIEL DAIANU
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