
Expunere de motive

1. Situaţia actuală

în prezent, majoritatea contribuabililor au obligaţia să achiziţioneze Registrul unic de 
control, în baza Legii nr. 252/2003 privind registrul unic de control, cu modificările 
ulterioare. Achiziţia se face doar de la organul fiscal unde este declarat domiciliul al 
societăţii/punctului de lucru şi doar cu deplasarea fizică la sediile organelor fiscale. Există 
numeroase cazuri în care Registrul nu este pe stoc şi reprezentantul societăţii trebuie să se 
întoarcă, fizic, să mai încerce o dată, de două ori sau de câte ori este necesar.

Acest proces de achiziţionare a Registrului unic de control implică costuri pentru 
contribuabili, pierdere de timp şi energie consumată ineficient.
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In ultima perioadă asistăm la un proces rapid de digitalizare. Uneori, procesul vizează 
mai mult contribuabilii decât organele fiscale. Spre exemplu, toţi contribuabilii persoane 
juridice sunt obligaţi să se înregistreze în SPV, organele fiscale nemaiacceptând nicio altă 
formă de comunicare cu aceştia, dar aceasta în condiţiile în care Registrul unic de control (un 
caiet obişnuit) trebuie achiziţionat obligatoriu în formă fizică şi arhivat timp de 5 ani.

2. Modifîcările preconizate

Proiectul de lege îşi propune să introducă drept regulă generală utilizarea unei aplicaţii 
Registrul unic de control electronic pusă la dispoziţia contribuabililor de Ministerul 
Finanţelor, şi, doar ca excepţie şi prin opţiune, utilizarea Registrului unic de control în format 
fizic.

Existenţa Registrul unic de control electronic / fizic considerăm că este necesară pentru 
a proteja contribuabilii de eventuale abuzuri ale organelor de control. Astfel, pentru 
contribuabili este o garanţie a controalelor dispuse centralizat de către autorităţile cu atribuţii 
de control şi nu întâmplătoare şi nejustificat de dese, în alte scopuri decât exercitarea corectă 
a atribuţiilor de control de către autorităţile şi instituţiile cu drept de control.

Registrul unic de control electronic va creşte transparenţa controalelor efectuate de 
autorităţile statului cu atribuţii în domeniu din sfera de aplicare a legii, permiţând un control 
mai bun a inspecţiilor de către instituţia cu atribuţii în domeniul respectiv, permiţând 
obţinerea mai facilă de informaţii statistice, permiţând identificarea mai uşoară a situaţiilor de 
neconformitate în care s-ar putea afla persoanele din echipa de control, precum şi reducerea 
costurilor asociate cu achiziţia, păstrarea şi arhivarea unor registre fizice.

Aplicaţia Registrul unic de control electronic va fi pusă la dispoziţie gratuit de către 
Ministerul Finanţelor şi structurile sale, ca parte a serviciilor accesibile prin SPV, şi nu va 
presupune nicio procedură de înregistrare în aceasta.

Opţional, contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, autorizate potrivit legii, care nu dispun de niciun mijloc de conexiune la internet 
la sediul social sau la punctele de lucru pot utiliza registrul unic de control în format fizic.
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în plus, proiectul de lege îşi propune să abroge Legii nr. 252/2003 privind registrul unic 
de control, cu modificările ulterioare.

3. Impact socio-economic al iniţiativei legislative

Modificările propuse vor avea un impact pozitiv social, prin scăderea costurilor de 
conformare ( costurilor asociate cu achiziţia, păstrarea şi arhivarea unor registre fizice) şi prin 
creşterea transparenţei actelor de control.

4. Impact financiar asupra bugetului general

Nu există impact asupra bugetului de stat.

Vă propunem astfel, spre dezbatere şi adoptare, prezenta iniţiativă legislativă.

Iniţiator,

Anca Dana DRAGU ■ Senator USR

MIRCESCU lon-Narcis - Senator USR

MUREŞAN Claudiu-Marinel - Senator USR

NAZARE Alexandru ■ Senator PNL
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