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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    05.11.2015 
Nr. 4c-2/868 

 
PLx.647/2015 

 
 
 
 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, trimis spre 
dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.647/2015 din 12 octombrie 2015, înregistrat sub 
nr. 4c-2/868 din 14 octombrie 2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

 
 
 
 
 

 

vasilica.popa
Original
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Parlamentul  României 

 
 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,   05.11.2015 
Nr. 4c-2/868 

 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 

completarea unor acte normative 
 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PLx.647/2015 din 12 
octombrie 2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 06 octombrie 2015. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic, avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi 
servicii, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul 
favorabil al Comisei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă națională şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ. 

Prin proiectul de lege supus dezbaterii se propune instituirea unor măsuri 
fiscal-bugetare care conduc la simplificarea procedurilor administrative, în vederea 
respectării obligațiilor asumate prin semnarea și ratificarea instrumentelor juridice de 
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drept internațional în domeniul fiscal, precum și modificarea și completarea unor acte 
normative din același domeniu. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 03 noiembrie 2015. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 32 deputaţi din totalul de 33 
de membrii ai comisiei. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi,  
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma examinării şi a opiniilor exprimare, deputații prezenți la lucrări, au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor spre 
dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 
completarea unor acte normative cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
     

 
 
 
 

 
 
 
Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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ANEXĂ 
Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie Motivare 

1.  Titlul legii: 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 17/2015 privind 

reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi modificarea şi 

completarea unor acte normative 

   
 

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța Guvernului nr. 17 din 15 
iulie 2015 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, adoptată în temeiul 
art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 
182/2015 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanțe, și 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 540 din 20 
iulie 2015, cu următoarea 
modificare: 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța Guvernului nr. 17 din 15 
iulie 2015 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, adoptată în temeiul 
art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 
182/2015 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanțe, și 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 540 din 20 
iulie 2015, cu următoarele 
modificări și completări: 

 

3. Titlul ordonanței: 
ORDONANŢĂ 

privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi 

modificarea şi completarea unor 
acte normative 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie Motivare 

4.   1. La articolul I înaintea 
punctului 1 se introduc două noi 
puncte, cu următorul cuprins:  
- Articolul 46 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 

  
Art. 46 - Nulitatea actului 
administrativ fiscal 

 „ARTICOLUL 46 
Nulitatea actului administrativ 

fiscal 

 

 Lipsa unuia dintre elementele 
actului administrativ fiscal, 
referitoare la numele, prenumele şi 
calitatea persoanei împuternicite a 
organului fiscal, numele şi 
prenumele ori denumirea 
contribuabilului, a obiectului 
actului administrativ sau a 
semnăturii persoanei împuternicite 
a organului fiscal, cu excepţia 
prevăzută la art. 43 alin. (3), atrage 
nulitatea acestuia. Nulitatea se 
poate constata la cerere sau din 
oficiu. 
(OG92/2003) 

 Lipsa unuia dintre elementele 
actului administrativ fiscal, 
referitoare la numele, prenumele şi 
calitatea persoanei împuternicite a 
organului fiscal, numele şi 
prenumele ori denumirea 
contribuabilului, a obiectului 
actului administrativ sau a 
semnăturii persoanei împuternicite 
a organului fiscal, cu excepția 
prevăzută la art. 43 alin. (6), atrage 
nulitatea acestuia. Nulitatea se 
poate constata la cerere sau din 
oficiu.” 

Prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 40/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale, 
a fost completat articolul 43 al  
Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu 
prevederi referitoare la emiterea 
actelor administrative fiscale emise 
în formă electronică. Urmare 
acestei completări alineatele din 
cadrul acestui articol au fost 
renumerotate, situație în care, 
trimiterea expresă la art. 43 alin. (3) 
din OG nr. 92/2003 existentă la art.  
46 din același act normativ, nu își 
mai găsește corespondent în ceea ce 
privește excepția privind 
constatarea nulității în cazul actelor 
administrative fiscale emise prin 
intermediul unui centru de 



6 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie Motivare 

imprimare masivă. 
În vederea corelării prevederilor 
privind  excepția de la constatarea 
nulității, în cazul actelor 
administrative fiscale emise prin 
intermediul unui centru de 
imprimare masivă, propunem ca 
trimiterea de la art. 46 din Codul de 
procedură fiscală să fie la alin. (6) 
al art. 43 din același act normativ. 

5.   - Articolul 481 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 

  
Art. 481 - Prevederi aplicabile 
actelor de executare şi altor acte 
emise de organele fiscale 

 „ARTICOLUL 481 

Prevederi aplicabile actelor de 
executare şi altor acte emise de 

organele fiscale 

 

 Dispoziţiile art. 43 alin. (3), art. 
44, 45 şi 48 se aplică în mod 
corespunzător şi actelor de 
executare şi altor acte emise de 
organele fiscale, cu excepţia 
cazului în care prin lege se prevede 
altfel. 
(OG92/2003) 

 Dispoziţiile art. 43 alin. (6), art. 
44, 45 şi 48 se aplică în mod 
corespunzător şi actelor de 
executare şi altor acte emise de 
organele fiscale, cu excepţia 
cazului în care prin lege se prevede 
altfel.” 
 

Situația prezentată mai sus se 
identifică și la art. 481 din Codul de 
procedură fiscală  în ceea ce 
privește emiterea actelor de 
executare precum şi a altor acte 
emise de organele fiscale prin 
intermediul unui centru de 
imprimare masivă. 
În mod corespunzător, propunem ca 
trimiterea la art. 43 alin. (3) 
existentă la art. 481 din Codul de 
procedură fiscală, să fie modificată 
la alin. (6) al art. 43 din același act 
normativ. 

6.   2. După articolul I se introduce un 
nou articol, art.I1,  cu următorul 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie Motivare 

cuprins: 
Art. I1 - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 29/2011 privind 
reglementarea acordării 
eşalonărilor la plată, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 200 din 22 martie 
2011, aprobată prin Legea nr. 
15/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 

   1. La articolul 10, alineatul (1),  
după  litera k) se introduce o nouă 
literă, lit. l), cu următorul 
cuprins: 
„l) să se achite, în termen de cel 
mult 30 de zile de la data 
comunicării înștiințării de plată, 
obligațiile fiscale datorate de 
contribuabili care fuzionează, 
potrivit legii, și care nu 
beneficiază de eșalonarea la 
plată, cu excepția situației în care 
contribuabilul a solicitat 
eșalonarea la plată potrivit art. 
101.” 

Având în vedere că pe perioada 
eşalonării la plată pot să se nască şi 
alte categorii de obligaţii fiscale 
rezultate ca urmare a fuziuni a două 
sau mai multe societăți dintre care 
unele nu sunt beneficiare ale 
eșalonărilor la plată, iar aceste 
obligații  pot fi împovărătoare 
datorită cuantumului lor, se 
propune completarea, pe de o parte, 
a art. 101 cu respectivele categorii 
de obligaţii şi, pe de altă parte, 
modificarea art. 10 alin. (1) în 
sensul reglementării condiției de 
menținere a eșalonării la plată 
corespunzătoare. 

7.   2. După alineatul (7) al articolului 
101 se introduce un nou alineat, 
alin. (8), cu următorul cuprins: 
„(8) Prevederile prezentului 

Pentru armonizare, având în vedere 
propunerea de mai sus, se creează 
posibilitatea modificării eșalonării 
la plată în sensul introducerii    în 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie Motivare 

articol sunt aplicabile în mod 
corespunzător și pentru obligațiile 
fiscale ale unui contribuabil care 
nu beneficiază de eșalonare la 
plată și fuzionează, potrivit legii, 
cu un alt contribuabil care 
beneficiază de eșalonarea la 
plată.” 

eșalonarea la plată și obligațiilor 
fiscale datorate de contribuabilii 
care fuzionează, potrivit legii, și 
care nu beneficiază de eșalonarea la 
plată. 

8. Art. VI. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria statului, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 295 din 16 
aprilie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi completează după cum urmează: 

   

 1. La articolul 5, alineatele (4) şi 
(5) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

La articolul VI punctul 1, 
alineatul (4) al articolului 5 va 
avea următorul cuprins: 

  

 „(4) În vederea efectuării 
cheltuielilor instituţiilor publice, 
indiferent de sistemul de finanţare 
şi de subordonare, au obligaţia de a 
transmite unităţilor Trezoreriei 
Statului la care au conturile 
deschise bugetul de venituri şi 
cheltuieli aprobat, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 

„(4) În vederea efectuării 
cheltuielilor instituţiile publice, 
indiferent de sistemul de finanţare 
şi de subordonare, au obligaţia de a 
transmite unităţilor Trezoreriei 
Statului la care au conturile 
deschise bugetul de venituri şi 
cheltuieli aprobat, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 

3. NEMODIFICAT  

9.  
 
Art. XII. - În cazul poliţiştilor care 

 4. Articolul XII se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Art. XII. - În cazul jandarmilor şi 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie Motivare 

participă sau au participat în anul 
2015 la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român în comun 
cu forţele armate ale României sau 
similare celor prevăzute la art. 2 din 
Legea nr. 121/2011 privind 
participarea forţelor armate la 
misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, pentru 
forţele armate, se efectuează 
regularizări ale drepturilor băneşti 
cuvenite pe perioada misiunilor, în 
vederea acordării acestor drepturi la 
nivelul stabilit prin actele 
normative în vigoare. 

poliţiştilor din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne care participă 
sau au participat în anul 2015 la 
misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român în comun 
cu forţele armate ale României sau 
similare celor prevăzute la art. 2 din 
Legea nr. 121/2011 privind 
participarea forţelor armate la 
misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, pentru 
forţele armate, se efectuează 
regularizări ale drepturilor băneşti 
cuvenite pe perioada misiunilor, în 
vederea acordării acestor drepturi la 
nivelul stabilit prin actele 
normative în vigoare. 
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