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Opinia Consiliului Fiscal asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor Istorice *- 6520/05.11.2021

în data de 15 noiembrie 2021, Consiliului Fiscal (CF) i-a fost remisă adresa Senatului României nr. 
XXXV/5453 din 08.11.2021, prin care i se solicită, în baza art. 53 alin (2) lit. e) al Legii nr. 69/2010 
a responsabilităţii fiscal bugetare republicate (LRFB), opinia cu privire la o propunere legislativă 
pentru modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 
(b520/05.11.2021).

Potrivit articolului de lege la care se face trimitere, atribuţiile Consiliului Fiscal sunt; 
e) analiza şi elaborarea de opinii şi recomandări, atât înainte de aprobarea de către Guvern, cât 
şi înainte de transmiterea către Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a rectificărilor 
bugetare, precum şi asupra altor iniţiative legislative care pot avea un impact asupra volumului 
cheltuielilor bugetare, precum şi evaluarea conformităţii acestora cu principiile şi regulile fiscale 
prevăzute de prezenta lege.

Scurtă descriere a propunerii legislative

Propunerea legislativă supusă examinării Consiliului Fiscal are în vedere:

• reformularea art. 51 alin. (3*1)^ din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice conform căruia un procent de 3% din sumele colectate la bugetul de stat de la 
operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc sunt 
direcţionale anual către Ministerul Culturii pentru finanţarea lucrărilor de restaurare, 
conservare şi consolidare la monumentele istorice. Iniţiatorii proiectului de lege propun 
specificarea în cadrul acestui articol de lege a destinaţiei sumelor colectate pentru a fi 
alocate^ Timbrului Monumentelor Istorice (TMI).

• clarificarea art. 5. (4) privind modalitatea de percepere a timbrului monumentelor 
istorice prin introducere în sfera de aplicabilitate a TMI a monumentelor istorice in sine, 
nu doar a imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice.

^ Introdus în Legea nr. 422/20 prin Legea nr. 109/2016.
^ Respectiv, capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice",.pentru lnstjţutu[Naţional al Patrimoniului.



Impactul bugetar al propunerii

Propunerea legislativă nu este însoţită de fişa financiară în care să fie prezentat impactul acesteia 
asupra bugetului general consolidat.

Autorii iniţiativei legislative menţionează în Expunerea de motiv faptul că prevederea privind 
direcţionarea anuală a procentului de 3% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii 
economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc către Ministerul Culturii 
pentru finanţarea lucrărilor de restaurare, conservare şi consolidare la monumentele istorice nu 
a fost pusă în aplicare până la acest moment.

Aprecieri ale Consiliului Fiscal privind propunerea legislativa

• în ceea ce priveşte oportunitatea proiectului legislativ, Consiliul Fiscal nu are atribuţii în a 
se pronunţa în această speţă, stabilirea modalităţilor de punere în aplicare a legii privind 
protejarea monumentelor istorice lor şl a normelor de aplicare ale acesteia reprezentând 
apanajul Parlamentului, Guvernului şi al altor instituţii abilitate în acest sens.

• în ceea ce priveşte conformitatea cu prevederile LRFB, Consiliul Fiscal apreciază că 
prezenta propunere legislativă va genera un impact financiar asupra volumului 
cheltuielilor bugetare în contextul în care va avea loc suplimentarea fondurilor alocate 
Ministerului Culturii (prin redirecţionarea, conform intenţiei iniţiale a legiuitorului, a unui 
procent de 3% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care 
desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc) în condiţiile aceluiaşi nivel al sumelor 
colectate de la aceştia.

• Ordinul de mărime al sumelor care vor suplimenta bugetul Ministerului Culturii nu poate 
fi estimat de Consiliul Fiscal. Astfel, nu putem exclude că prezenta propunere legislativă 
ar putea avea un impact asupra atingerii ţintelor fiscal asumate.

• în aceste condiţii, apreciem drept necesară elaborarea fişei financiare prevăzută la art. 15 
din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Opiniile şi recomandările formulate mai sus de Consiliul Fiscal au fost aprobate de Preşedintele 
Consiliului Fiscal, conform prevederilor art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 republicată, 
în urma însuşirii acestora de către membrii Consiliului prin vot, în şedinţa din data de 23 
noiembrie 2021.

23 noiembrie 2021

Preşedinte Consiliul Fiscal 
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