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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 

ORDONANŢĂ 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 

privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată 
 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I poz. 1 din 

Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă: 

 
 
Art. I - 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, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 
1. După alineatul (1) al articolului 3, se introduc două noi alineate, alin. (11) şi (12), 
cu următorul cuprins: 
„(11) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru obligaţiile fiscale preluate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală de la altă autoritate publică ca urmare a transferului de 
competenţă, în situaţia în care acesta are loc pe perioada derulării unei eşalonări la plată. 
(12) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, amenzile de orice fel care se fac venit la 
bugetul de stat sunt asimilate obligaţiilor fiscale.” 
 
2. La articolul 3 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(f) creanţele stabilite de alte organe decât cele prevăzute la art. 1 şi transmise spre 
recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit legii, cu excepţia 
amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.” 
 
3. Alineatul (21) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(21) Eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stabilite prin acte 
administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt 
suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 
4. După alineatul (21) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alin. (22), cu 
următorul cuprins: 
„(22) În cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după 
data comunicării unei decizii de eşalonare, contribuabilul poate solicita includerea în 
eşalonare a obligaţiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum şi a obligaţiilor 
fiscale accesorii aferente. În acest scop, organul fiscal comunică contribuabilului o 
înştiinţare de plată privind obligaţiile fiscale individualizate în acte administrative pentru 
care a încetat suspendarea executării şi deciziile de stabilire a obligaţiilor fiscale accesorii 
aferente.”  
 
5. După articolul 5 se introduce un nou articol, art. 51, cu următorul cuprins: 
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„Articolul 51 
Retragerea cererii de acordare a eşalonării 

(1) Cererea poate fi retrasă de contribuabil până la emiterea deciziei de eşalonare la 
plată. Organul fiscal competent comunică contribuabilului decizia prin care se ia act de 
retragerea cererii. 
(2) Prin retragerea cererii, contribuabilul nu pierde dreptul de a depune o nouă cerere.” 
 
6. La articolul 8 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“a) în cazul cererilor depuse pentru obligaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) şi alin.(21);” 
 
7. La articolul 8 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu 
următorul cuprins: 
“e) În cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată, a 
obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul cererii de eşalonare la plată.” 
 
8. După alineatul (11) al articolului 9, se introduce un nou alineat, alin. (12), cu 
următorul cuprins:   
„(12) Excepţia de la alin.(1) se aplică şi altor entităţi care administrează bunuri din 
domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv 
unităţile subordonate sau aflate sub autoritatea acestora. În situaţia în care aceste entităţi 
sau unităţile subordonate sau aflate sub autoritatea acestora deţin în proprietate bunuri a 
căror valoare acoperă valorile prevăzute la alin.(9) sau (11), după caz, acestea constituie 
garanţii în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.”  
 
9. La articolul 9 alineatul (2),  litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“d) încheierea unui contract de ipotecă în favoarea organului fiscal competent pentru 
executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare 
la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane. Aceste bunuri trebuie să 
fie libere de orice sarcini, cu excepţia cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de 
către organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”  
 
10. Alineatele (11) şi (14) ale articolului 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 “(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), în situaţia în care bunurile sunt ipotecate în 
favoarea altor creditori, garanţiile constituite sub forma prevăzută la alin. (2) lit. c) trebuie 
să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca, precum şi sumele eşalonate la plată, 
dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 16% din 
sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată. 
................................................................................................................. 
14) Pe parcursul derulării eşalonării la plată, garanţia se poate înlocui sau redimensiona în 
funcţie de valoarea ratelor rămase de achitat, la cererea contribuabilului. În acest caz, 
procentul suplimentar al garanţiei care se ia în calcul la stabilirea valorii garanţiei este cel 
în vigoare la data înlocuirii sau redimensionării garanţiei, corespunzător perioadei de timp 
rămasă din eşalonarea la plată acordată.” 
 
11. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“a) să se declare şi să se achite, potrivit legii, obligaţiile fiscale administrate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală cu termene de plată începând cu data comunicării 
deciziei de eşalonare la plată. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste 
obligaţii sunt declarate şi achitate până la data de 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute 
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de lege, inclusiv, sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care acest termen 
se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;” 
 
12. La articolul 10 alineatul (1), litera (g1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“ g1) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de 
plată, obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în 
condiţiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data 
comunicării deciziei de eşalonare la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul a 
solicitat eşalonarea acestor sume. În situaţia în care cererea de modificare se respinge, 
contribuabilul are obligaţia să plătească aceste sume în termen de 30 de zile de la data 
comunicării deciziei de respingere.” 
 
13. La articolul 10 alineatul (2), litera c) se abrogă. 
 
14. După articolul 10 se introduc două noi articole, art. 101 şi 102, cu următorul 
cuprins: 

“Articolul 101 
Modificarea deciziei de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării 

(1)  Pe perioada de valabilitate a eşalonării, decizia de eşalonare la plată poate fi 
modificată la cererea contribuabilului, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  
(2) Modificarea deciziei de eşalonare la plată se realizează prin includerea în eşalonare a 
obligaţiilor fiscale prevăzute la art.3 alin.(22) cuprinse în certificatul de atestare fiscală 
emis de organul fiscal. 
(3) Cererea se depune până la împlinirea termenului prevăzut la art.10 alin.(1) lit.g1) şi se 
soluţionează de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de 
eşalonare la plată sau decizie de respingere, după caz. 
(4) Cuantumul şi termenele de plată a noilor rate de eşalonare se stabilesc prin grafice de 
eşalonare care fac parte integrantă din decizia de modificare a deciziei de eşalonare la 
plată.  

(5) Odată cu depunerea cererii, contribuabilul trebuie să constituie şi garanţiile 
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, corespunzător perioadei de timp rămasă din 
eşalonarea la plată acordată.  
(6) Contribuabilul nu trebuie să constituie garanţii în situaţia în care valoarea 
garanţiilor deja constituite acoperă obligaţiile fiscale rămase din eşalonare, precum şi 
obligaţiile fiscale pentru care se solicită modificarea deciziei de eşalonare la plată. În 
situaţia garanţiilor deja constituite potrivit art.9 alin.(2) lit.d), se încheie un act adiţional 
la contractul de ipotecă.  
(7) Prevederile art. 171 se aplică în mod corespunzător şi penalităţilor aferente 
sumelor prevăzute la alin. (2). 
(8) Prevederile art.3 alin(22), precum şi  ale prezentului articol sunt aplicabile şi 
pentru: 

a) obligaţiile fiscale  stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii 
de eşalonare la plată, desfiinţate în procedura de soluţionare a contestaţiilor şi menţinute 
prin noul act administrativ emis potrivit art. 216 alin. (3) din Codul de procedură fiscală; 
b) obligaţiile fiscale stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală după emiterea unei decizii de eşalonare la 
plată. 

 
Articolul 102 



 4

Renunţarea la eşalonarea la plată 
(1) Contribuabilul poate renunţa la eşalonarea la plată pe perioada de valabilitate a 
acesteia, prin depunerea unei cereri de renunţare la eşalonare. 
(2) În cazul renunţării la eşalonare, contribuabilul trebuie să achite obligaţiile fiscale 
rămase din eşalonare, până la data la care intervine pierderea valabilităţii eşalonării la 
plată. Prevederile art.10 alin.(4) şi art. 171 alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător. 
(3) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (2), sunt aplicabile prevederile 
referitoare la pierderea valabilităţii eşalonării la plată.” 
 
15. După alineatul (4) al articolului 13, se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6), 
cu următorul cuprins: 
“(5) Contribuabilul poate solicita organului fiscal competent menţinerea unei eşalonări a 
cărei valabilitate a fost pierdută datorită nerespectării condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. 
(1) lit. a)-h) şi j), o singură dată pe perioada de valabilitate a eşalonării, dacă depune o 
cerere în acest scop înainte de executarea garanţiei de către organul fiscal. Cererea se 
soluţionează prin emiterea unei decizii de menţinere a valabilităţii eşalonării. 
(6) Pentru menţinerea valabilităţii eşalonării contribuabilul are obligaţia să achite 
obligaţiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menţinere a valabilităţii 
eşalonării, cu excepţia celor care au făcut obiectul eşalonării a cărei valabilitate a fost 
pierdută, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei. Prevederile art. 10 sunt 
aplicabile în mod corespunzător.” 
 
16. La articolul 151, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) În situaţia în care cererea de acordare a eşalonării la plată a fost respinsă sau retrasă, 
contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să achite obligaţiile fiscale de a căror plată 
depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar în scopul 
menţinerii actului, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere sau a 
deciziei prin care se ia act de retragerea cererii. În acest caz, o nouă cerere de acordare a 
eşalonării la plată se poate depune numai după achitarea acestor obligaţii fiscale.” 
 
17. După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 161, cu următorul cuprins: 

„Articolul 161 

Prevederi speciale pentru contribuabilii cu risc fiscal mic 
(1) În cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, organul fiscal poate aproba eşalonarea la 
plată a obligaţiilor fiscale restante, pe o perioadă de cel mult 6 luni, dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 

a. contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent; 
b. sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.4, cu excepţia celei prevăzute la 

alin.(1) lit.b); 
c. contribuabilul depune, în cel mult 30 de zile de la data comunicării 

certificatului de atestare fiscală, o garanţie în valoare de minim 20% din sumele ce pot 
face obiectul eşalonării la plată înscrise în certificatul de atestare fiscală emis în 
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(2) Procedura de stabilire a riscului fiscal mic în scopul aplicării prezentului articol se 
aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. 
(3) Cererea depusă în condiţiile prezentului articol se soluţionează de organul fiscal în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Acest termen se prelungeşte 
cu perioada cuprinsă între data comunicării certificatului de atestare fiscală de către 
organul fiscal şi data depunerii garanţiei de către contribuabil. 
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(4) În condiţiile prezentului articol, contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au 
obligaţii fiscale restante, pot solicita eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale declarate, 
precum şi a obligaţiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere şi pentru care nu s-a 
împlinit scadenţa sau termenul de plată prevăzut la art.111 alin.(2) din Codul de 
procedură fiscală, după caz.” 

 
Art. II- (1) Prevederile art.I se aplică şi cererilor de acordare a eşalonărilor la plată în 
curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.   
(2) Prevederile art.I pct. 5 şi 16 se aplică cererilor de retragere depuse după data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe. 
(3) Prevederile art.I pct.11 se aplică obligaţiilor declarative al căror termen se împlineşte 
după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 
(4) Prevederile art.I pct.15 se aplică şi contribuabililor care au pierdut eşalonarea la plată, 
dar pentru care nu au fost stinse obligaţiile fiscale în cauză. 
 
Art.III - Ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. I pct.17 se emite în termen 
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  
 
Art. IV – 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, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după 
aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 
 
 
 

PRIM MINISTRU, 
 

VICTOR-VIOREL PONTA 
 
 


