
Expunere de motive

1. Situaţia actuală

în prezent, Institutul Naţional de Statistică, direcţiile teritoriale din subordinea 
acestuia şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt autorizaţi să colecteze date statistice 
din orice sursă disponibilă. Astfel, periodic, furnizorii de state ( definiţi de lege ca fiind 
persoanele fizice sau juridice obligate să ofere, exclusiv pentru scopuri statistice, date asupra 
propriei persoane sau asupra altei unităţi statistice supuse observării, faţă de care se află într-o 
relaţie directă) sunt obligaţi să completeze chestionare lungi, stufoase şi uneori neclare 
trimise de INS sau alţi producători de statistici oficiale. Neîndeplinirea de către furnizorii de 
date a obligaţiilor prevăzute de legea nr. 226/2009 este considerată contravenţie şi este 
sancţionată cu amenzi de până la 100.000 lei.

Costurile implicate de raportările cerute de INS sunt suportate de cei care au obligaţia 
de a le furniza. Pot exista costuri financiare, cum ar fi plata suplimentară a unei persoane care 
să pregătească aceste informaţii, sau costuri asociate cu consumul de timp al unui angajat 
care primeşte printre atribuţii să se ocupe şi de această raportare. Raportarea informaţiilor nu 
ţine cont de mărimea persoane care trebuie să raporteze, precum nu ţine cont nici de situaţii 
particulare în care aceasta s-ar putea afla (spre exemplu, sunt cerute periodic informaţii , 
detaliate de la persoane juridice fără activitate, fără angajaţi sau chiar aflată în proces de 
insolvenţă). Cu atât mai mult costurile suportate în legătură cu această raportare de date 
statistice de o entitate mică sunt disproporţionat de mari.

Toate aceste informaţii stufoase trebuie furnizate INS de către persoanele fizice sau 
juridice considerate furnizori de date în condiţiile în care majoritatea covârşitoare a 
informaţiilor cerute de INS sunt deja în posesia altor autorităţi publice.

Astfel, persoanele juridice au obligaţia de a furniza electronic către ANAF informaţii 
detaliate privind salariile datorate (inclusiv număr de salariaţi, salarii realizate de aceştia, 
contribuţii sociale reţinute, concedii etc.), privind veniturile, cheltuielile, privind taxele 
datorate (TVA, accize, impozit pe salariu, impozit pe profit sau pe venituri etc) şi multe alte 
informaţii de natură financiară. în plus, la persoanele juridice sau fizice care au angajaţi, au 
obligaţia să transmită în aplicaţia Revisal orice modificări legate de salarii şi salariaţi, aşa 
cum prevede legislaţia. Pentru operatorii economici care realizează schimburi cu alţi 
operatori economici din Uniunea Europeană există obligaţia de raportare pentru sistemul 
statistic Intrastat. Pentru persoanele juridice clasificate mari contribuabili există obligaţia 
transmiterii periodice a SAF-T (declaraţia D 406) prin care se pune la dispoziţia organului 
fiscal baza de date (aproape completă) cu informaţii financiare şi nefinanciare detaliate 
privind tranzacţiile înregistrate în sistemele informatice ale respectivei societăţi.

în plus, toate informaţiile cerute de INS trebuie raportate în formate diferite faţă de 
cele utilizate pentru raportarea aceloraşi informaţii către alte autorităţi publice, ceea ce 
necesită costuri suplimentare şi consum de timp.

Mai mult, Ministerul Finanţelor şi organul fiscal central au încheiate protocoale, 
potrivit legislaţiei relevante, prin care pun la dispoziţia altor autorităţi publice, altor instituţii
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de stat sau a altor persoane cu un interes legitim diverse informaţii colectate în sistemele 
proprii.

Astfel, în condiţiile în care autorităţile publice au colectat deja informaţiile relevante 
pentru INS, transmiterea suplimentară a acestor informaţii, încă o dată, în format diferit, de 
către persoanele fizice sau juridice nu aduce decât costuri suplimentare şi birocraţie pentru 
aceste persoane.

în plus, calitatea datelor care ar putea fi obţinute de INS de la autorităţi publice 
relevante, cu atribuţii specifice în domeniul lor, este mai bună decât calitatea datelor obţinute 
prin agregări manuale a acestor informaţii din rapoartele completate, de regulă, manual în 
fişiere electronice, de către persoanele fizice şi juridice considerate furnizori de date. 
Costurile implicate de colectarea datelor considerăm că sunt mai scăzute şi pentru INS în 
cazul încheierii de protocoale cu autorităţile ce au astfel de date, decât în cazul preluării de la 
alţi furnizori de date.

2. Modificările preconizate

Proiectul de lege îşi propune să introducă drept regulă generală colectarea datelor de 
către INS, direcţiile teritoriale din subordinea acestuia şi ceilalţi producători de statistici 
oficiale direct de la autorităţile şi instituţiile publice care deja au colectat astfel de date 
necesare INS, în activitatea lor curentă.

Doar în cazurile în care nu există la autorităţile şi instituţiile publice datele necesare, 
INS, direcţiile teritoriale din subordinea acestuia şi ceilalţi producători de statistici vor putea 
solicita aceste date de la furnizorii de date definiţi de lege ca fiind persoanele fizice sau 
juridice obligate să ofere, exclusiv pentru scopuri statistice, date asupra propriei persoane sau 
asupra altei unităţi statistice supuse observării, faţă de care se află într-o relaţie directă.

Pentru a putea colecta datele necesare. Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi 
producători de statistici oficiale încheie protocoale cu instituţiile şi autorităţile publice 
relevante care sunt administratori ai registrelor de bază pentru a colecta date.

Iniţiativa propune ca sancţiunile aplicate furnizorilor de date care nu furnizează date 
către INS, direcţiile teritoriale din subordinea acestuia şi ceilalţi producători de statistici sau 
furnizează date eronate să fie micşorate.

3. Impact socio-economic al iniţiativei legislative

Modificările propuse vor avea un impact pozitiv social, prin scăderea costurilor de 
conformare ( costurilor asociate cu raportările către INS a unor informaţii deja colectate de 
autorităţile publice şi care pot fi puse la dispoziţia acestuia rapid, într-o formă standardizată, 
uşor de prelucrat şi cu mai puţine erori).

Calitatea informaţiilor colectate de la instituţiile şi autorităţile publice relevante de 
Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale va fi mai bună, 
datele venind dintr-o bază de date în administrarea unei autorităţi cu atribuţii de control şi 
asigurare a conformităţii celor care raportează aceste date. Costurile legate de primirea, 
curăţarea şi prelucrarea datelor vor fi mai mici în această situaţie.
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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 rzfr
MUREŞAN Claudiu-Marinel - Senator/U

CNAZARE Alexandru ■ Senator PNL
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