NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂREA GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, precum şi de aprobare a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de
urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea elaborării
metodologiei de aplicare unitară a dispoziţiilor următoatelor acte normative:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiarfiscale, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal şi urmăreşte clarificarea modului de aplicare a
acestor prevederi legale precum şi a altor aspecte tehnice generate de situaţii
apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal.
În acest context, se adoptă norme metodologice privitoare la:
Impozitul pe profit
• Definitivarea impozitului pe profit la sfârşitul anului, pentru
contribuabilii care aplică sistemul la plata trimestrială a impozitului pe
profit, în conformitate cu regulile introduse prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, dispoziţii care impun efectuarea
comparaţiei impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual;
• Prin Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, a fost extins mecanismul stabilirii preţului

de piaţă pentru tranzacţiile între persoanele române şi persoane
nerezidente afiliate şi pentru tranzacţiile efectuate între persoane române
afiliate. În acest sens, se asigură corelarea cu procedurile administrative
de stabilire a preţului de piaţă aferent acestor tranzacţii;
• Efectuarea unor corelări tehnice determinate de modificarea legislaţiei
conexe;
Impozitul pe dividende
• Clarificări în ceea ce priveşte momentul plăţii impozitului pe dividende.
Impozitul pe venit
Aplicarea prevederilor Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, act normativ prin care au fost
adoptate următoarele măsuri:
• Stabilirea unui plafon minim pentru venitul net anual dintr-o activitate
independentă, determinat pe bază de norme de venit la nivel de un salariu
de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul
stabilirii normei de venit, înmulţit cu 12.
• Modificarea cotelor de cheltuieli forfetare acordate la calculul venitului net
anual din drepturi de proprietate intelectuală, în sensul diminuării acestora.
• Includerea în veniturile impozabile din salarii a contravalorii tichetelor
cadou, tichetelor de creşă, tichetelor de vacanţă, tichetelor de masă
acordate angajaţilor, potrivit legii precum şi a plăţilor compensatorii,
acordate potrivit legii.
• Impozitarea veniturilor obţinute de către persoanele fizice rezidente sub
forma dobânzilor la depozitele la vedere/conturile curente, depozitele
clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în
sistem colectiv pentru domeniul locativ precum şi la depozite la termen,
şi/sau instrumente de economisire, cu cota de 16%, indiferent de data
constituirii raportului juridic
• Unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor
de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul
societăţilor închise la 16%, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor şi
reportarea pierderii nete anuale în următorii 7 ani fiscali consecutivi.
• Unificarea cotei de impunere pentru câştigurile din jocuri de noroc la 25%.
• Modificarea cotei de impunere anticipată a câştigurilor din operaţiuni de
vânzare cumpărare valută la termen pe bază de contract, precum şi orice
alte operaţiuni de acest gen de la 1% la 16% pentru persoane fizice

rezidente.
• Alte măsuri tehnice generate de situaţii apărute în aplicarea prevederilor
Codului fiscal.
Impozit pe veniturile obţinute de persoane nerezidente
• Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi la depozitele la
vedere/conturi curente deţinute de persoane nerezidente, a dobânzilor la
depozitele la termen şi/sau instrumente de economisire a persoanelor
fizice nerezidente, precum şi a veniturilor obţinute de nerezidenţi din
România din transferul instrumentelor financiare derivate.
• Unificarea cotei de impunere la 16% a veniturilor obţinute de persoane
nerezidente din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale
şi valorile mobiliare în cadrul societăţilor închise.
În domeniul TVA
Corelarea prevederilor nou introduse prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 58/2010 referitoare la definirea activităţii dependente din
perspectiva impozitului pe venit cu prevederile referitoare la TVA, în sensul
că persoana care desfăşoară o activitate dependentă conform art. 7 din Codul
fiscal nu acţionează de o manieră indepenedentă din punct de vedere al TVA.
Impozite şi taxe locale
În scopul creşterii veniturilor bugetare, prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 59/2010, impozitul pe clădiri pentru persoanele fizice care
deţin în proprietate mai mult de două clădiri a fost majorat. De asemenea, în
contextul economic actual a fost necesară şi majorarea impozitului pe
mijloacele de transport pentru autoturismele cu capacitate cilindrică de peste
2.000 cmc.
Descrierea situaţiei actuale
În domeniul impozitului pe profit
• Pentru contribuabilii care aplică sistemul de plată trimestrială a
impozitului pe profit, potrivit metodologiei de determinare a impozitului
pe profit aplicabile până la intrarea în vigoare a modificărilor introduse
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, comparaţia
impozitului pe profit cu impozitul minim se efectua pentru fiecare

trimestru. Astfel, impozitul pe profit datorat pentru fiecare trimestru,
rezultat din comparaţia impozitului pe profit cu impozitul minim,
reprezenta obligaţia fiscală certă.
• Referitor la preţurile de transfer, tranzacţiile între persoanele române şi
persoane nerezidente afiliate se realizează conform principiului preţului
pieţei libere, potrivit căruia tranzacţiile se efectuează în condiţiile
stabilite sau impuse care nu trebuie să difere de relaţiile comerciale sau
financiare stabilite între întreprinderi independente. În condiţiile în care,
tranzacţiile între aceste persoane se efectuează la preţuri diferite de cele
impuse de piaţa liberă, autorităţile fiscale române puteau să reconsidere
evidenţele fiscale, pentru persoanele juridice române implicate, în
vederea impozitării profiturilor reale înregistrate. Aceste reguli nu erau
aplicabile tranzacţiilor efectuate între persoane române afiliate.
În domeniul impozitului pe venit
Normele metodologice date în aplicarea Titlului III din Codul fiscal
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt corelate cu prevederile Titlului III al Codului
fiscal, aplicabile până la intrarea în vigoare a modificărilor introduse prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiarfiscale.
În prezent, Normele metodologice nu cuprind prevederi referitoare la:
• Neimpozitarea indemnizaţiei acordată persoanei cu handicap grav în
situaţia în care nu se poate asigura un înlocuitor al asistentului personal,
potrivit legii;
• Definiţia reorganizării unei activităţi independente;
• Existenţa unui plafon minim pentru stabilirea normei de venit în cazul
activităţilor independente;
• Includerea în venitul din salarii sau asimilate salariilor a contravalorii
tichetelor de masă, tichetelor de creşă, tichetelor cadou şi a tichetelor de
vacanţă precum şi a plăţilor compensatorii şi ajutoarelor, acordate
potrivit legii speciale;
• Deducerea sumelor plătite direct de angajat reprezentând contribuţii la
fondurile de pensii facultative, pentru determinarea bazei de calcul a
impozitului pe veniturile din salarii.
Pentru veniturile din pensii, era precizată numai modalitatea de acordare a
plafonului neimpozabil de 1000 lei, în vederea stabilirii impozitului datorat
pentru sume primite ca plată unică în urma participării la fondurile de pensii
administrate privat, potrivit Legii nr.411/2004.

În domeniul impozitului pe veniturile persoanelor nerezidente
Actualele norme metodologice date în aplicarea Titlului V din Codul fiscal
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004 nu cuprind prevederi
referitoare la impunerea veniturilor obţinute din dobânzi la depozitele la
vedere/conturi curente deţinute de persoane nerezidente, a dobânzilor la
depozitele la termenşi/sau instrumente de economisire a persoanelor fizice
nerezidente.
De asemenea, în situaţia câştigurilor realizate de persoane fizice
nerezidente din transferul titlurilor de valoare normele metodologice cuprind
prevederi referitoare la obligaţia intermediarilor de a calcula, reţine şi vira
impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi şi de păstrare a certificatului de
rezidenţă al acestuia.
În domeniul TVA
În sensul TVA, potrivit art. 127 alin. (3) din Codul fiscal “nu acţionează de
o manieră independentă angajaţii sau oricare alte persoane legate de angajator
printr-un contract individual de muncă sau prin orice alte instrumente juridice
care creează un raport angajator/angajat în ceea ce priveşte condiţiile de
muncă, remunerarea sau alte obligaţii ale angajatorului”. Nu sunt precizări
suplimentare în normele metodologice referitoare la activităţile considerate
dependente din punct de vedere al impozitului pe venit.

În domeniul impozitelor şi taxelor locale
În prezent, Normele metodologice date în aplicarea Titlului IX din Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt corelate cu prevederile Titlului IX al Codului
fiscal aplicabile până la intrarea în vigoare a modificărilor introduse prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 privind pentru modificarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Schimbări preconizate
În domeniul impozitului pe profit
• Pentru contribuabilii obligaţi la plata trimestrială a impozitului pe profit,
s-a realizat corelarea actualelor norme metodologice, date în aplicarea

Titlului II ˝Impozitul pe profit˝ din Codul fiscal, cu noile prevederi care
impun, ulterior efectuării comparaţiei trimestriale, definitivarea
impozitului pe profit prin compararea impozitului pe profit anual cu
impozitul minim anual. În acest sens, se exemplifică modalitatea de
stabilire a impozitului pe profit datorat la sfârşitul anului fiscal pentru
această categorie de contribuabili.
• Extinderea aplicării principiilor de stabilire a preţului de piaţă al
tranzacţiilor între persoanele române şi persoane nerezidente afiliate şi
pentru tranzacţiile între persoane române afiliate, utilizând metodele
recunoscute în liniile directoare privind preţurile de transfer, emise de
către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Astfel,
normele metodologice se modifică în sensul utilizării, pentru stabilirea
preţului de piaţă al acestor tranzacţii, a metodelor recunoscute în liniile
directoare privind preţurile de transfer, emise de către Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică, pentru tranzacţiile efectuate între
persoane afiliate.
• Detalierea deducerii unor categorii de cheltuieli în aplicarea principiului
general de calcul al profitului impozabil;
• Efectuarea unor corelări tehnice în sensul actualizării referinţelor
existente în cadrul normelor metodologice la legislaţia aplicabilă în
domeniul datoriei publice, respectiv în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă.

În domeniul impozitului pe dividende
• Clarificări în ceea ce priveşte momentul plăţii impozitului pe dividende.
În domeniul impozitului pe venit
În contextul actual, se are în vedere corelarea actualelor norme
metodologice date în aplicarea Titlului III cu prevederile din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale precum şi
clarificarea unor aspecte tehnice generate de situaţii apărute în aplicarea
prevederilor Codului fiscal.
Cele mai importante modificări şi completări în domeniul impozitului pe
venit, aduse Normelor metodologice actuale, prin prezentul proiect, cuprind
precizări privind:
• Neimpozitarea indemnizaţiei acordată persoanei cu handicap grav în
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situaţia în care nu se poate asigura un înlocuitor al asistentului personal,
potrivit legii;
Includerea în venituri din profesii libere a celor generate de desfăşurarea
activităţilor în mod independent în condiţiile legii ca profesii
reglementate, pentru societăţi comerciale sau alte entităţi reglementate
potrivit legii să desfăşoare activităţi care generează venituri din profesii
libere;
Clarificarea încadrării veniturilor din drepturi de autor şi drepturile
conexe, definite potrivit legii în categoria veniturilor din activităţi
independente;
Excluderea de la recalificarea ca activităţi dependente, a activităţilor
desfăşurate în mod independent în condiţiile legii care generează venituri
din profesii libere, precum şi a drepturilor de autor şi drepturilor conexe,
definite potrivit legii;
Definirea, în sens fiscal, a noţiunii de reorganizare a unei activităţi
independente;
Determinarea normei anuale de venit pentru activităţile independente, în
condiţiile aplicării criteriilor de corecţie la plafonul minim;
Includerea în venituri impozabile din salarii a contravalorii tichetelor de
masă, tichetelor de creşă, tichetelor cadou, tichetelor de vacanţă, precum
şi a plăţilor compensatorii şi ajutoarelor, acordate potrivit legii speciale;
Deducerea sumelor plătite direct de angajat, reprezentând contribuţii la
fondurile de pensii facultative, pentru determinarea bazei de calcul a
impozitului pe veniturile din salarii;
Stabilirea bazei de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 16%,
în cazul veniturilor sub formă de dobânzi;
Modalitatea de determinare a impozitului trimestrial/anual pe câştigul
realizat din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi
valorile mobiliare în cazul societăţilor închise precum şi de reportare a
pierderii înregistrate în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2010;
Clarificarea încadrării în categoria veniturilor din pensii, a drepturilor
primite în conformitate cu Legea nr.411/2004, privind fondurile de pensii
administrate privat şi Legea nr.204/2006, privind pensiile facultative, şi
precizări referitoare la modalitatea de acordare a plafonului neimpozabil
de 1.000 lei în cazul veniturilor realizate de la fiecare fond de pensii,
pentru sumele primite ca plăţi unice sau eşalonate în rate;
Asimilarea venitului distribuit de societatea civilă profesională cu
răspundere limitată (SPRL) cu venitul net anual din activităţi
independente în vederea impunerii;
Corelarea cu prevederile din Codul fiscal referitoare la abrogarea titlului
IV “Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” prin OUG
nr.109/2009, aprobată prin Legea nr.76/2010;
Modalitatea de aplicare a dispoziţiilor tranzitorii referitoare la

recalcularea normelor de venit stabilite pe baza venitului net anual din
activităţi independente pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2010 şi a
venitului net anual în cazul veniturile din drepturile de proprietate
intelectuală;
• Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activităţi dependente realizate de
persoanele fizice nerezidente şi precizări privind acordarea creditului
fiscal extern pentru situaţia în care se aplică convenţiile de evitarea a
dublei impuneri.
• Alte clarificări de natură tehnică.
În domeniul impozitului pe veniturile persoanelor nerezidente
Se urmăreşte corelarea actualelor norme metodologice date în aplicarea
Titlului V din Codul fiscal cu noile prevederi. În acest sens, impunerea
veniturilor sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente,
începând cu data de 1 iulie 2010, presupune completarea actualelor norme cu
precizări privind includerea veniturilor de această natură în sfera veniturilor
impozabile cu 16%. Această măsură este cuprinsă în Memorandumul
suplimentar de înţelegere convenit de România cu Fondul Monetar
Internaţional şi Uniunea Europeană şi are drept scop obţinerea de venituri
suplimentare pentru reducerea deficitului bugetar.
În ceea ce priveşte unificarea cotei de impunere la 16% în cazul
câştigurilor obţinute de persoane fizice nerezidente din transferul titlurilor de
valoare se introduc precizări legate de obligaţiile ce revin beneficiarului
venitului sau reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat de acesta, după
caz.
În domeniul TVA
Se urmăreşte clarificarea regimului TVA aplicabil persoanelor care
desfăşoară activităţi considerate dependente din punct de vedere al
impozitului pe venit.
În domeniul impozitelor şi taxelor locale
Având în vedere actualele prevederi din Codul fiscal, se impune
modificarea Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004.
Pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2010,
a fost actualizat modul de calcul atât al impozitului pe clădiri cât şi al
impozitului pe mijloacele de transport datorat începând cu 1 iulie 2010.
Art. 252 a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
impozitul pe clădiri majorându-se astfel:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de
domiciliu;
c) cu 300% pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de
la adresa de domiciliu.
În ceea ce priveşte modificarea art. 263 alin.(2) impozitul pe mijloacele de
transport a fost majorat după cum urmează:
Nr. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
crt.
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme
cu capacitatea cilindrică de până 1.600 cm3
inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
peste 3.001 cm3
6. Autobuze, autocare, microbuze
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa
totală maximă autorizată de până la 12 tone
inclusiv
8. Tractoare înmatriculate

lei/200 cm3 sau
fracţiune din aceasta
8
18
72
144
290
24
30
18

De asemenea, actul normativ are în vedere aprobarea metodologiei de
aplicare a Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte
măsuri financiar-fiscale.
Astfel, persoanele care realizează venituri de natură profesională,
indiferent că respectivele venituri sunt sau nu realizate lunar, datorează
contribuţiile individuale de asigurări sociale, de asigurări pentru şomaj şi de
asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. III alin. (2) din OUG 58/2010.
Persoanele care realizează venituri de natură profesională, precum şi venituri
de natură salarială datorează contribuţii individuale, de asigurări sociale, de
asigurări pentru şomaj şi de asigurări sociale de sănătate, asupra veniturilor de
natură profesională în situaţia în care veniturile de natură profesională sunt

sau nu realizate lunar.
Cotele contribuţiilor individuale sunt cele prevăzute de lege pentru
contribuţia individuală de asigurări sociale, pentru contribuţia individuală de
asigurări pentru şomaj, precum şi pentru contribuţia de asigurări sociale de
sănătate.
În situaţia persoanelor care realizează lunar venituri de natură profesională,
baza de calcul a contribuţiilor individuale, pentru asigurările sociale şi pentru
asigurările pentru şomaj o constituie:
a) cuantumul total net al veniturilor de natură profesională realizate lunar,
din toate sursele de venit, în situaţia în care acest cuantum nu depăşeşte
echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie;
b) echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, în situaţia în care
cuantumul total net al veniturilor de natură profesională realizate lunar,
din toate sursele de venit, este mai mare decât echivalentul a 5 salarii
medii brute pe economie.
În situaţia persoanelor care nu realizează lunar venituri de natură profesională,
baza de calcul a contribuţiilor individuale o constituie:
a) cuantumul total net al veniturilor de natură profesională realizate
anual, din toate sursele de venit, în situaţia în care acest cuantum
nu depăşeşte echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie;
b) echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, în situaţia în
care cuantumul total brut al veniturilor de natură profesională
realizate anual, din toate sursele de venit, este mai mare decât
echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie.
Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroecomic
Nu este cazul.
2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de
stat
Nu este cazul.
3. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul.
4. Impactul social
Nu este cazul.
5. Impactul asupra mediului
Nu este cazul.
6. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen
scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Prezentul proiect de act normativ nu conţine prevederi cu impact financiar
asupra bugetului general consolidat, fiind dat doar în aplicarea noilor
dispoziţii ale Codului fiscal.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei in vigoare
1. Măsuri normative necesare
proiectului de act normativ:

pentru

aplicarea

prevederilor

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării
în vigoare a proiectului de act normativ
Nu este cazul.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implemantării
noilor dispoziţii
Ordine ale ministrului finanţelor publice şi ordine ale preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară
în cazul proiectelor care transpun prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu transpune prevederi comunitare.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative
comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii Europene de Justiţie a Uniunii Europene
Modificările legislative propuse nu contravin jurisprudenţei europene.
5.Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg
angajamente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6.Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ nu au fost îndeplinite
toate procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională.
Nu au fost consultaţi partenerii de dialog social în cadrul Comisiei de
dialog social.
Proiectul de act normativ a fost transmis spre consultare şi structurilor
asociative ale autorităţilor publice locale, conform dispoziţiilor H.G. nr.
521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor
Publice şi a fost dezbătut în cadrul Comisiei de Dialog Social la care participă
reprezentanţi ai organismelor interesate.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
Nu este cazul.

Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de
hotărâre a Guvernului, pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL FINANŢELOR
PUBLICE,

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI
ŞI INTERNELOR,

Sebastian Teodor Gheorghe
VLĂDESCU

Vasile BLAGA

Ministrul muncii, familiei şi
protecţiei sociale,

Ministrul sănătăţii,

Mihai Constantin Şeitan

Cseke Attila

Avizează favorabil,
MINISTRUL JUSTIŢIEI
Cătălin Marian PREDOIU

