NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ :
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea
situaţiei actuale

Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele
reglementări în domeniul financiar, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede în cadrul secţiunii a 4-a, din
capitolul I, înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, ca organ de specialitate al administraţiei publice
centrale, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.
Potrivit acestui act normativ, Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală îşi desfăşoară activitatea în domeniul
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri bugetare,
pentru care este competentă, potrivit legii.
În temeiul acestei ordonanţe, au fost emise mai multe
acte normative care au reglementat organizarea şi
funţionarea acestei instituţii, în prezent fiind în vigoare
Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi
funţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.
Actele normative menţioante nu acoperă însă, în plan
legislativ, activităţile de colaborare interinstituţională, acest
domeniu fiind insuficient reglementat.
Astfel, în decursul timpului, s-a constatat că, pentru
derularea activităţilor desfăşurate de unele autorităţi şi
instituţii publice în aceeaşi arie de activitate cu cea a
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea
eficientizării acestora, este necesară existenţa unor
raporturi de colaborare cu alte autorităţi şi/sau instituţii
publice, prin care să se asigure, în condiţii de reciprocitate,
o bună desfăşurare a activităţii acestora în scopul
îndeplinirii atribuţiilor stabilite, potrivit legii, în competenţa
lor.
Tinând cont de existenţa capacităţii disponibile a Unităţii

de Imprimare Rapidă de prelucrare, prin organizarea
activităţii în schimburi, care va conduce la reducerea
costurilor, este necesară adoptarea în regim de urgenţă a
prezentei ordonanţe de urgenţă.
2. Schimbări
preconizate

3. Alte informaţii

Prin proiectul de act normativ se doreşte crearea
cadrului legal pentru reglementarea posibilităţii de
colaborare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu
alte autorităţi sau instituţii publice în vederea îndeplinirii
atribuţiilor stabilite, potrivit legii, în competenţa acestora,
inclusiv posibilitatea asocierii sau colaborării cu autorităţile
administraţiei publice locale în vederea realizării unor
lucrări sau servicii publice pentru satisfacerea unui interes
naţional, judeţean sau local.
Această reglementare va permite ca, în baza unor
prevederi legale emise în acest scop, colaborarea
interinstituţională să se desfăşoare în
condiţii de
reciprocitate.
Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic
2. Impactul
asupra
mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de
stat
3. Impactul
asupra mediului
de afaceri
4. Impactul
social
5. Impactul
asupra mediului
6. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a

Nu este cazul.
Nu este cazul.

Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Indicatori
1
1. Modificări ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:(i)
contribuţii de asigurări
2. Modificări ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate

Anul
curent
2
Nu este
cazul.

Nu este
cazul.

Nu este
cazul.
Nu este
cazul.
Nu este
cazul.
Nu este

- mii lei Media
pe 5 ani

Următorii
4 ani
3

4

5

6

7

privind fundamentarea
modificărilorveniturilor
şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

cazul.

Nu este
cazul.

-

-

-

-

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative
necesare pentru
aplicarea prevederilor
proiectului de act
normativ:
a) acte normative în
vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate,
ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de
act normativ;
b) acte normative ce
urmează a fi elaborate
în vederea
implementării noilor
dispoziţii.
2. Conformitatea
proiectului de act
normativ cu legislaţia
comunitară în cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Măsuri normative
necesare aplicării
directe a actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.
Nu este cazul.

Nu este cazul.

-

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind
Nu este cazul.
procesul de consultare
cu organizaţii
neguvernamentale,
institute de cercetare şi
alte organisme implicate
2. Fundamentarea
Nu este cazul.
alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc
consultarea, precum şi a
modului în care
activitatea acestor
organizaţii este legată
de obiectul proiectului
de act normativ
Nu este cazul.
3. Consultările
organizate cu autorităţile
administraţiei publice
locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ
are ca obiect activităţi
ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005
privind procedura de
consultare a structurilor
asociative ale
autorităţilor
administraţiei publice
locale la elaborarea
proiectelor de acte
normative
4. Consultările
desfăşurate în cadrul
consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu
prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005

Nu este cazul.

privind constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
5. Informaţii privind
avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi
Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ va fi supus avizării
Consiliului Legislativ

Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului
de act normativ
1. Informarea societăţii
civile cu privire la
necesitatea elaborării
proiectului de act
normativ
2. Informarea societăţii
civile cu privire la
eventualul impact
asupra mediului în urma
implementării proiectului
de act normativ, precum
şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii

Au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia
publică.
Nu este cazul.

Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în Nu este cazul.
aplicare a proiectului de
act normativ de către
autorităţile
administraţieipublice

centrale şi/sau locale înfiinţarea unor noi
organisme sau
extinderea
competenţelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Nu este cazul.

Faţă de cele prezentate mai sus, supunem aprobării prezentul proiect de
act normativ.
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