
 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea 
unor măsuri financiare 

 
 
I. Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind 

obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale  
Prin ordonanţă se propune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale, republicată, în scopul creării unui regim unitar pentru formele de desfăşurare a 
profesiilor independente care nu implică crearea unor societăţi comerciale.  

 
II. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind 

organizarea si funcţionarea cazierului fiscal  
De la intrarea in vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea si 

funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si pana in prezent, 
au fost întâmpinate o serie de probleme practice in funcţionarea cazierului fiscal, probleme 
legate, in principal, de eliberarea certificatului de cazier fiscal in cazul persoanelor fizice si 
juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal in România. 

Ca urmare, propunem exceptarea de la prezentarea certificatului de cazier fiscal la 
înfiinţarea societăţilor comerciale, de către persoanele fizice si juridice străine. 

 
III. Modificarea Ordonantei Guvernului nr.59/2003 privind unele categorii 

de bunuri scutite de la plata datoriei vamale 
Urmare solicitarilor unor misiuni diplomatice care  s-au implicat activ in  derularea 

unor proiecte de asistenta economica, sociala, inclusiv caritabila, umanitara si de 
promovare culturala si educationala, de a reanaliza reglementarile legale in vigoare care 
privesc facilitatile  fiscale  pentru  bunurile importate  care provin din  finantari cu titlu 
gratuit acordate de guverne straine, s-a reconsiderat  regimul  sub care aceste bunuri pot fi 
introduse in Romania, respectiv se va acorda scutirea de la plata drepturilor de import. 

Mentionam ca modificarile propuse nu vin in contradictie  cu principiile  
reglementarii comunitare care au fost preluate prin Ordonanta Guvernului nr.59/2003. 

 
IV. Constituirea fondurilor de stimulente pentru personalul din cadrul 

autorităţilor administraţiei publice locale  
Prin Codul de procedură fiscală a fost abrogată Ordonanţa Guvernului nr.39/2003 

privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale, inclusiv prevederile 
referitoare la posibilitatea constituirii fondurilor de stimulente şi în cazul personalului din 
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

Având în vedere propunerile formulate de autorităţi ale administraţiei publice locale 
şi faptul că aceste prevederi legale au existat până în 31 decembrie 2003, propunem 
reglementarea posibilităţii constituirii fondurilor de stimulente şi în cazul personalului din 
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale. 
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V. Tipărirea exclusivă a formularelor privind impozitul pe venitul global de 
către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” SA şi difuzarea şi 
comercializarea exclusivă a timbrelor mobile de către SC Poşta Română SA  
 In scopul creşterii gradului de conformare voluntara a contribuabililor, precum si a 
volumului veniturilor colectate la bugetul de stat, prin oferirea de servicii diversificate 
contribuabilului, a fost introdus sistemul de trimitere/primire, prin posta, a declaraţiilor de 
venit către/de la contribuabili.  
 Acest sistem a fost aplicat experimental in anul 2001 si 2002 la nivelul a 2 judeţe si 
respectiv, 16 judeţe. In anul 2003, sistemul de trimitere/primire, prin posta, a declaraţiilor 
de venit către/de la contribuabili, a fost extins la scara naţionala. 
 Acest serviciu destinat contribuabililor consta in trimiterea de către Ministerul 
Finanţelor Publice, la domiciliul acestora, a unui pachet format din: formulare pretipărite 
de declaraţii (declaraţia de venit global si declaraţii speciale), instrucţiuni de completare a 
formularelor si plicul pretipărit cu adresa poştală a administraţiei financiare in a cărei raza 
teritoriala işi are domiciliul contribuabilul.  
 Operaţiunile menţionate mai sus au fost efectuate pana in prezent de către Compania 
Naţionala ”Imprimeria Naţionala” in baza Hotărârii Guvernului nr.581/1997 privind 
stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar si al timbrelor fiscale, 
modificata prin Hotărârea Guvernului nr.1173/2000.  
 In scopul personalizării declaraţiilor de venit global, Companiei Naţionale 
“Imprimeria Naţionala” ii sunt puse la dispoziţie datele de identificare ale contribuabililor 
din baza de date a Ministerului Finanţelor Publice.  
 Având in vedere prevederile art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2002 privind 
Codul de procedura fiscala, este necesar sa fie menţinut caracterul confidenţial al datelor 
preluate din baza de date a Ministerului Finanţelor Publice, date ce se tipăresc pe 
formularele de declaraţii de venit. 
 Caracterul de confidenţialitate a datelor contribuabililor se poate asigura de către 
Compania Naţionala “Imprimeria Naţională” - S.A. Având in vedere cele prezentate, 
propunem ca si pe viitor operaţiunile impuse de sistemul de trimitere/primire, prin posta, a 
declaraţiilor de venit către/de la contribuabili, menţionate mai sus (tipărirea, împlicuirea si 
remiterea la oficiul poştal), sa fie direct încredinţate spre realizare in exclusivitate 
Companiei Naţionale “Imprimeria Naţionala” aflata sub autoritatea Ministerului Finanţelor 
Publice. 
 Potrivit prevederilor legale în vigoare tipărirea timbrelor mobile se suportă de către 
Ministerul Finanţelor Publice, operaţiunea propriu-zisă fiind efectuată de către Compania 
Naţională „Imprimeria Naţională” - SA.  
 Având în vedere faptul că în ceea ce priveşte distribuirea şi comercializarea acestora 
în prezent nu există o reglementare clară şi având în vedere experienţa şi capacitatea 
Companiei Naţionale „Poşta Română” SA, propunem ca această societatea să deţină 
dreptul exclusiv de a distribui şi comercializa timbre fiscale mobile. 
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VI. Autorizarea Ministerului Finanţelor Publice sa garanteze, in numele 
statului, un plasament interbancar pe termen de un an  

Urmare a acordului  politic intervenit intre Republica Populara Chineza si România 
in luna decembrie 1998, Banca Naţionala a României a negociat cu Banca Chinei 
efectuarea unui plasament interbancar pentru consolidarea rezervei valutare a statului in 
valoare de 100 milioane USD. 

Guvernul Republicii Populare Chineze ne-a comunicat acordul pentru reînnoirea 
facilităţii de depozit a Băncii Chinei la Banca Naţionala a României. 

Acest gen de depozit a mai fost plasat de către Banca Chinei in anul 2000, pe termen 
de 1 an, rambursat la data de 26.07.2001, si de asemenea in anul 2001, pe termen de 1 an, 
rambursat la data de 09.12.2002. 

In anul 2004 plasamentul in valoare de 100 milioane USD, se va efectua pe termen 
de 1 an de la data semnării acordului. Dobânda este LIBOR la 6 luni plus 1% si se va plăţi 
semestrial. 

Plata dobânzilor si restituirea plasamentului se fac din surse proprii ale Băncii 
Naţionale a României. In caz de întârziere a plăţilor se va percepe o dobânda penalizatoare 
de 2% pe an calculata la valoarea sumei nerestituite plus dobânda calculata la numărul 
zilelor de întârziere. 

Pentru încheierea acordului de plasament pe anul 2004, Banca Chinei solicita 
emiterea de către Ministerul Finanţelor Publice a garanţiei suverane a statului. 

 
VII. Reglementarea efectuării unor plăţi de către Ministerul Finanţelor 

Publice  
La data de 30 aprilie 1993 a fost semnat Acordul de imprumut nr 3593 intre 

Romania si BIRD pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea transporturilor, etapa I, 
in valoare de 120 mil USD, ratificat prin Legea nr.50/1993 amendata prin Ordonanta 
Guvernului nr.54/1994.  

Beneficiarii acestui imprumut si semnatari ai Acordurilor subsidiare de imprumut 
(AIS) sunt Administratia Nationala a Drumurilor, Registrul Auto Roman si Compania 
Nationala de Cai Ferate „C.F.R.” S A. (CN CF CFR SA). Componenta din imprumutul 
BIRD aferenta CN  CF CFR SA este in valoare de 20 mil USD. 

Conform AIS, la scadenta din 15 aprilie 2003, obligatia de plata a CN CFR SA a 
fost de 34.379.981.798,16 lei din care, pana la 31 decembrie 2003, a fost recuperata suma 
de 1.910.714.461,10 lei, rezultand un debit fata de Ministerul Finantelor Publice (M.F.P.) 
de 32.469.267.337,06 lei.  

De asemenea, la scadenta din data de 15 octombrie 2003, obligatia de plata a CN 
CFR SA a fost de 33.457.731.332,10 lei, din care, pana la data de 31.12.2003 a fost 
recuperata suma de 10.975.757.239,60 lei rezultand un debit fata de M.F.P. de 
22.481.974.092,50 lei. Astfel debitul total fata de M.F.P. este de  54.951.241.429,56 lei.  

La data de 5 august 1996 a fost semnat la Bucuresti Acordul de imprumut dintre 
Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru 
finantarea Proiectului privind alimentarea cu apa si protectia mediului in Valea Jiului, in 
valoare de 16 milioane USD, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr.34/1996, aprobata 
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prin Legea nr.22/1997. Beneficiarul acestui imprumut BERD este Regia Autonoma a Apei 
Valea Jiului (RAA Valea Jiului).  

Conform AISG, la scadenta din data de 24.03.2003, RAA Valea Jiului avea 
obligatia de a plati MFP suma de 28.147.336.334,40 lei, din care a efectuat plati partiale, 
pana la data de 31 decembrie 2003, in suma de 27.007.499.331,84 lei, iar la scadenta din 
24.09.2003, RAA Valea Jiului avea obligatia de a plati MFP suma de 26.619.037.521,96 
lei.  

Suma totala datorata MFP de catre RAA Valea Jiului este de 27.758.874.524,52 lei.  
La data de 13 aprilie 1997 a fost semnat Acordul de imprumut dintre Romania si 

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), pentru finantarea 
Proiectului privind conservarea energiei termice, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 
38/1997, aprobata prin Legea nr.205/1997. 

Beneficiarii finali ai imprumutului BERD sunt: Regia Autonoma Municipala Buzau 
(RAM Buzau), Ecoterm Regia Autonoma - Fagaras (Ecoterm RA - Fagaras),   Regia 
Autonoma de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti  (RATSP Ploiesti), Regia Autonoma 
de Gospodarie Comunala si Locativa Oltenita (RAGCL Oltenita), Regia Autonoma de 
Gospodarie Comunala si Locativa Pascani (RAGCL Pascani).  

La data de 25 noiembrie 1997 au fost semnate la Bucuresti, Acordurile de imprumut 
subsidiar si de garantie (AISG) intre Ministerul Finantelor Publice si regiile autonome de 
termoficare beneficiare ale imprumutului BERD, precum si consiliile locale ale 
municipiilor in cauza (in calitate de garanti ai imprumutului BERD), prin care regiilor 
autonome beneficiare li se delega intreaga responsabilitate in executarea si implementarea 
proiectului, precum si rambursarea imprumuturilor subsidiare.  

Conform  AISG, la scadenta din data de 20.05.2002, RAGCL Oltenita avea 
obligatia de a plati Ministerului Finantelor Publice  suma de 9.544.202.859,60 lei, din care 
regia a efectuat plati partiale, pana la 31.12.2003 in suma de 8.119.727.680,90 lei, 
rezultand un debit fata de MFP de 1.424.475.178,70 lei.  

De asemenea, la scadenta din data de 20.11.2002, RAGCL Oltenita avea obligatia 
de a plati MFP suma de 9.311.982.741,05 lei, la scadenta din data de 20.05.2003, suma de 
4.649.684.632,20 lei, din care a efectuat plati partiale in suma de 2.753.860.000,00 lei, iar 
la scadenta din 20.11.2003 RAGCL Oltenita avea obligatia de a plati MFP suma de 
3.746.540.945,37 lei. 

Suma totala datorata MFP de catre RAGCL Oltenita este de 16.378.823.497,32 lei. 
Conform AISG, RAGCL Pascani avea obligatia de a plati Ministerului Finantelor 

Publice pentru scadenta la extern din data de 20 mai 2003 suma de  8.854.861.500,00 lei, 
iar la scadenta din 20 noiembrie 2003, suma de 9.053.441.617,26 lei. Suma totala datorata 
MFP de catre RAGCL Pascani este de 17.908.303.117,26 lei. 

Conform AISG, RAM Buzau avea obligatia de a plati Ministerului Finantelor 
Publice pentru scadenta la extern din data de 20 noiembrie 2003 suma de 
29.966.074.598,31 lei, din care a achitat suma de 24.500.000.000,00 lei. În prezent debitul 
RAM Buzău faţă de Ministerul Finanţelor Publice este 5.466.074.598,31 lei. 
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La aceste obligatii de plata ale beneficiarilor finali ai imprumuturilor se adauga 
dobanzi si penalitati de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor de 
plata.    

Ministerul Finantelor Publice, in calitate de reprezentant al imprumutatului (in 
conformitate cu prevederile acordurilor de imprumut) a solicitat Bancii Nationale a 
Romaniei plata catre bancile finantatoare a intregii sume datorate la extern, iar BNR a 
efectuat platile respective. Ca urmare a efectuarii platilor la extern de care BNR, MFP 
inregistreaza fata de aceasta un debit de 122.463.317.166,97 lei. 

Actele normative de ratificare a acordurilor prevad ca sursa de acoperire a 
obligatiilor de plata la extern sursele proprii ale beneficiarilor finali, sumele virate de catre 
regii pentru constituirea fondului de risc, precum si cele virate de catre consiliile locale 
pentru constituirea fondului privind garantarea rambursarii ratelor scadente la imprumutul 
subsidiar, precum si a platii dobanzilor si comisioanelor aferente acestuia.   

Avand in vedere faptul ca fondurile privind garantarea rambursarii ratelor scadente 
la imprumuturile subsidiare, precum si a platii dobanzilor si comisioanelor aferente 
acestora, constituite potrivit art.2 alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr.34/1996 si 
respectiv Ordonanţa Guvernului nr.38/1997, nu contin suficiente disponibilitati pentru 
onorarea obligatiilor de plata ale unitatilor beneficiare de subimprumuturi, a aparut 
necesitatea elaborarii unui act normativ care sa permita achitarea obligatiilor MFP fata de 
BNR din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe constituit in 
baza Legii datoriei publice nr.81/1999, urmand ca MFP sa actioneze in vederea recuperarii 
sumelor de la beneficiarii imprumuturilor externe. 

In baza Hotararii Guvernului nr.348/1995, Ministerul Finantelor Publice a garantat 
un credit extern in valoare de 577.643,25 EUR (1.129.772 DEM in moneda de contract), 
contractat de Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti, aflat in 
subordinea Ministerului Apararii Nationale, de la  Credit Lyonnais Belgium N V care 
ulterior a fuzionat cu Deutsche Bank AG Belgia, pentru achizitionarea de aparatura 
medicala. 

Creditul se ramburseaza din surse alocate de la bugetul statului prin bugetul 
Ministerului Apararii Nationale cu aceasta destinatie. 

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu a incheiat cu Societatea 
Comercială Tehnoimportexport S.A. un contract comercial de comision nr. 4508/1995, 
prin care Societatea Comercială Tehnoimportexport S.A se angajeaza  ca la fiecare 
scadenta sa efectueze platile la extern.   

Fondurile necesare achitarii obligatiilor de plata la extern au fost alocate in anul 
2002 de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apararii Nationale. 

In vederea achitarii la extern a sumei de 63.083,89 EUR scadenta la data de 1 aprilie 
2002, Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti a virat catre SC 
Tehnoimportexport SA suma de 2 mld lei, cu OP nr. 289/19 martie 2002.   

Din totalul sumei de 63.083,89 EUR datorata de Centrul Medical de Diagnostic si 
Tratament Ambulatoriu Bucuresti la scadenta la extern din data de 01.04.2002, au fost 
efectuate plati de catre SC Tehnoimportexport S.A la Deutsche Bank AG Belgia in valoare 
de 30.083,89 EUR in perioada 9.12.2002 - 26.03.2003. 
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Conform faxului transmis de  Deutsche Bank AG Belgia, la data de 8.10.2003, suma 
restanta datorata este de 33.000 EUR la care se adauga dobanzi penalizatoare in suma de 
6.132,45 EUR calculate pana la data 9 octombrie 2003, dobanzi ce se vor acumula in  
continuare  pana la data stingerii debitului fata de Deutsche Bank AG Belgia.  

Avand in vedere  faptul ca Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant al 
Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti, are obligatia de a 
achita sumele datorate de catre imprumutat in cazul in care acesta nu a efectuat plata la 
extern si pentru a evita  actionarea in justitie a garantului conform clauzelor din Scrisoarea 
de Garantie a aparut necesitatea elaborarii unui act normativ care sa permita asigurarea 
sursei de finantare pentru efectuarea acestei plati. Astfel, suma restanta se va achita de 
catre Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc pentru garantii de stat pentru 
imprumuturi externe, constituit in baza Legii datoriei publice nr.81/1999.  

 
VIII. Compensări pentru societăţile comerciale de transport fluvial 

Avand in vedere ca potrivit prevederilor Codului fiscal, adoptat prin Legea 
nr.571/2003, au fost scutite la plata  accizele aplicate uleiurilor minerale  livrate in vederea 
utilizarii drept carburant pentru navigatia pe caile navigabile interioare, dispozitiile 
Ordonantei de urgenta a Guvernului 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare, 
aprobata cu modificari prin Legea nr.499/2001, potrivit careia accizele aferente cantitatilor 
de carburanti utilizati efectiv pentru functionarea navelor, se compensau cu obligatiile fata 
de bugetul de stat ale societatilor comerciale de transport  fluvial si de operare portuara , 
nu isi mai gasesc aplicabilitatea  incepand cu anul 2004 , fapt pentru care propunem 
abrogarea expresa a acestui act normativ. 

De asemenea, trebuie reglementata situatia sumelor reprezentand accizele aferente 
cantitatilor de carburanti utilizati efectiv pentru functionarea navelor de catre  societatile 
comerciale care au desfasurat activitati de transport naval , achitate pana la 31 decembrie 
2003 si nestinse potrivit vechii reglementari, motiv pentru care propunem  ca acestea sa se 
compenseze cu obligatiile fata de bugetul de stat si bugetele contributiilor sociale,  
datorate si neachitate  pana la data de  31 decembrie 2003  de  catre  societatile comerciale 
de transport naval, din diferentele ramase dupa efectuarea acestor operatiuni de 
compensare, urmand sa se stinga obligatiile datorate bugetului de stat de catre agentii 
economici furnizori ai acestor societati, in limita datoriilor provenite din relatiile 
contractuale incheiate intre acestia,   inregistrate pana la aceeasi  data. 

 
IX. Aplicarea Regulamentului telecomunicaţiilor internaţionale, parte a 

Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la 
Geneva la 22 decembrie 1992 şi ratificate de România prin Legea nr. 76/1993 

Prin Legea nr.76/1993 România a ratificat Constituţia şi Convenţia Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992. 

Constituţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, la art.4 pct.31.3, dispune în 
sensul că „dispoziţiile prezentei Constituţii şi ale Convenţiei sunt completate cu cele ale 
regulamentelor administrative enumerate mai jos, care reglementează utilizarea 
telecomunicaţiilor şi care stabilesc relaţii între toţi membrii: 
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- Regulamentul telecomunicaţiilor internaţionale; 
- Regulamentul radiocomunicaţiilor.” 

Potrivit dispoziţiilor constituţionale, prin ratificarea Constituţiei Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor şi a Convenţiei prin lege, dispoziţiile acestora fac parte 
din dreptul intern. 

Astfel, în materie telecomunicaţiilor, dispoziţiile Regulamentului telecomunicaţiilor 
internaţionale reprezintă o normă specială în raport cu dreptul comun în materia taxei pe 
valoarea adăugată, fapt legiferat prin textul cuprins în prezenta ordonanţă. 

 
X. Unele prevederi referitoare la efectuarea plăţilor către bugete în 

perioada 29-31 decembrie 2003: 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1300/2003 pentru aprobarea 

compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere în perioada 29-31 
decembrie 2003, unităţile trezoreriei statului nu au lucrat în zilele de 29, 30 şi 31 
decembrie 2003. 

În aceeaşi perioadă unităţile bancare au efectuat operaţiuni de încasări şi plăţi. 
Conform Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 

2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1746/2003, documentele 
privind plăţile dispuse de către persoanele juridice şi fizice din conturi bancare în relaţia cu 
Trezoreria statului, în zilele respective urmau a fi evidenţiate în extrasul contului general 
al trezoreriei statului din data de 5 ianuarie 2004. 

Prin această măsură s-a indus ideea că dacă plata se efectua în data de 29, 30 sau 31 
decembrie 2003, sumele respective ajungeau la buget în data de 5 ianuarie 2004, motiv 
pentru care contribuabilii beneficiari de înlesniri la plată şi care trebuiau să îşi achite toate 
obligaţiile cu termene de plată în anul curent până în data de 29 decembrie 2003 au achitat 
sumele respective şi în următoarele două zile.   

 
XI. Completarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu 
caracter financiar 

În scopul restabilirii activităţii şi întăririi disciplinei economico-financiare, încasării 
creanţelor şi plata obligaţiilor restante, precum şi a reducerii pierderilor în economie, în 
baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea 
disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice s-a instituit acţiunea de monitorizare a agenţilor economici 
cuprinşi în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.866/2001.  

În contextul acestor prevederi, în activitatea de analiză şi avizare a bugetelor de 
venituri şi cheltuieli au apărut atribuţii suplimentare în sensul analizei detaliate a 
indicatorilor economico-financiari cuprinşi în bugetele de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
încadrării în programele de reducere a plăţilor restante, creanţelor şi pierderilor, anexe la 
bugetele de venituri şi cheltuieli, urmărindu-se totodată, în acţiunea de monitorizare şi 
încadrarea în programele de reducere a costurilor şi a indicatorilor prevăzuţi în Contractele 
de performanţă. 
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În acest context se impune cu necesitate crearea unei structuri specializate de 
monitorizare în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, având ca obiectiv analiza şi 
verificarea lunară pentru fiecare agent economic monitorizat, a modului de încadrare în 
indicatorii şi programele menţionate anterior. 

 
XII. Vectorul fiscal  

Începând cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea,constatarea, 
controlul, colectarea si soluţionarea contestaţiilor pentru contribuţiile sociale datorate de 
persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator se va realiza de 
Ministerul Finanţelor Publice si unităţile sale subordonate. 

Ca urmare, este necesar sa se completeze vectorul fiscal cu aceste informaţii. 
 
XIII. Dobândirea calităţii de plătitor pe taxa pe valoarea adăugată şi 

cererile de rambursare a taxei pe valoarea adăugată aferente lunii decembrie 2003  
Ordonanta Guvernului nr.82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de 

impozite si taxe, republicata si legislatia secundara data in aplicarea ei reglementeaza atat 
procedura de inregistrare a platitorilor de taxa pe valoarea adaugata, cat si data dobandirii 
calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata.   

Incepand cu 1 ianuarie 2004, Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala modifica atat procedura de inregistrare a platitorilor de taxa pe valoarea 
adaugata, cat si data dobandirii calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata. 

In aceste conditii, este necesara existenta unei dispozitii tranzitorii, care sa 
reglementeze atat procedura, cat si data dobandirii calitatii de platitor de taxa pe valoarea 
adaugata pentru platitorii de impozite si taxe care au depus cereri de inregistrare la finele 
anului 2003 si care nu au dobandit, pana la data de 31 decembrie 2003 certificatele de 
inregistrare fiscala. 

In cadrul sistemului fiscal, declararea si plata obligaţiilor fiscale se realizează, in 
general, pana la data de 25 a lunii a lunii următoare celei in care s-au născut aceste 
obligaţii.   

Acest sistem este aplicabil si in cazul taxei pe valoarea adăugată, astfel încât, pana 
la data de 25 ianuarie 2004, vor trebui depuse deconturile privind taxa pe valoarea 
adăugată aferente lunii decembrie 2004 si, după caz, cererile de rambursare aferente 
aceleiaşi perioade. 

De asemenea, trebuie menţionat ca toate operaţiunile purtătoare de TVA efectuate in 
luna decembrie, care sunt reflectate in aceste deconturi, au fost înregistrate in conformitate 
cu prevederile legale in vigoare in luna decembrie si anume Legea nr.345/2002 privind 
taxa pe valoarea adăugată, cu modificările si completările ulterioare. 

Ca urmare, in vederea încheierii anului fiscal 2003, este necesar ca deconturile de 
taxa pe valoarea adăugată si cererile de rambursare aferente lunii decembrie 2003, cu 
termen de depunere pana la data de 25 ianuarie 2004, sa se supună reglementărilor legale 
in vigoare la data naşterii obligaţiei fiscale. 
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XIV. Dispozitii finale:  
De asemenea, se propune republicarea tuturor actelor normative asupra carora s-a 

intervenit prin modificare si/sau completare prin prezenta ordonanta, pentru o utilizare mai 
facila a prevederilor legale in materie. 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare.  
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