
ORDONANȚĂ 

privind unele măsuri pentru conversia în acțiuni a obligațiilor fiscale ale unor operatori
economici din industria de apărare care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei

Sectorul industriei naționale de apărare reprezintă un domeniu economic strategic, menit să susțină
efortul de apărare al țării prin furnizarea de produse și servicii pentru Forțele Sistemului Național
de Apărare (denumit în continuare FSNA), astfel încât România să-și onoreze obligațiile asumate în
calitate de stat membru NATO și al UE.

Direcțiile  de acțiune  privind  principalele  modalități  de asigurare a securității  naționale  vizează
consolidarea  capacității  naționale  de  apărare  și  adaptarea  industriei  naționale  de  apărare  la
cerințele de înzestrare ale FSNA. 

În  temeiul  dispozițiilor  art.  346  din  TFUE ,,orice  stat  membru  poate  lua  măsurile  pe  care  le
consideră necesare pentru protecția  intereselor  esențiale  ale  siguranței  sale  și  care se referă la
producția sau comerțul cu armament, muniție sau material de război, cu condiția ca respectivele
măsuri să nu distorsioneze concurența pe piața internă pentru produsele ce nu sunt destinate unor
scopuri militare”.

Situația economică și financiară critică pe care aceștia o înregistrează în prezent se datorează lipsei
de comenzi și contracte din partea instituțiilor FSNA, precum și nealocării  de fonduri suficiente
pentru retehnologizarea și modernizarea fluxurilor de producție la standarde compatibile cu cele ale
NATO și ale UE. 

Datoriile pe care aceștia le înregistrează la bugetul de stat, sunt generate de cheltuielile pentru
menținerea și conservarea capacităților de producție pentru apărare în conformitate cu dispozițiile
tuturor actelor normative incidente.

Pentru continuarea activităților de protecție esențiale în domeniul militar de către economici din
industria națională de apărare se are în vedere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
promovarea de măsuri privind conversia în acțiuni a obligațiilor fiscale.

Caracterul  de urgență al  demersului  legislativ  este determinat  de faptul  că neadoptarea acestor
măsuri ar conduce la perturbarea activității celor trei operatori economici din industria națională
de apărare, fapt ce ar duce la imposibilitatea realizării de produse militare sensibile și strategice
care să satisfacă necesitățile de înzestrare ale instituțiilor FSNA, precum și a asigurării securității
aprovizionării pe timp de pace, criză sau război, aspect care creează vulnerabilități și constituie risc
cu impact major asupra interesului esențial de securitate al României, risc ce trebuie evitat, luând în
considerare actualul context regional geopolitic, precum și de faptul că neluarea măsurilor privind
conversia  în  acțiuni  a  arieratelor  celor  trei  societăți  determină  agravarea  situației  economico-
financiară a acestora și afectează siguranța aprovizionării cu produse și servicii necesare FSNA.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art. 1 pct. I.13 din Legea nr.    /2019
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1 

Prezenta  ordonanță  reglementează  unele  măsuri  privind  stingerea  prin  conversie  în  acțiuni  a
obligațiilor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală aferente operatorilor
economici din industria națională de apărare, la care statul este acționar majoritar.

Art. 2 

(1) Conversia  în acțiuni a obligațiilor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare
Fiscală  este  aferentă  producției  sau comerțului  cu armament,  muniție  și  material  de război  și se



realizează în condițiile legii, prin Ministerul Economiei sub autoritatea căruia funcționează operatorii
economici și conformitate cu prevederile actelor constitutive, cu respectarea dreptului de preferință al
acționarilor existenți și cu acordul prealabil al creditorilor. 

(2) Operatorii economici din industria națională de apărare pentru care se va proceda la conversia în
acțiuni a obligațiilor fiscale aferente producției sau comerțului cu armament, muniție și material de
război se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Prin  obligații  fiscale  administrate  de  Agenția  Națională  de  Administrare  Fiscală  se  înțelege
obligații  fiscale principale reprezentând impozite,  taxe,  contribuții  sociale  obligatorii  şi alte sume
datorate bugetului general consolidat, inclusiv amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de
stat,  precum și  obligațiile  fiscale  accesorii,  datorate  şi  neachitate,  cu excepția  obligațiilor  fiscale
principale cu reținere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora.

(4) În scopul aplicării alin. (1) operatorii economici țin evidență contabilă separată pentru producția
sau comerțului cu armament, muniție și material de război. Operatorii economici care nu au evidența
contabilă separată determină și declară organului fiscal competent obligațiile aferente producția sau
comerțului cu armament, muniție și material de război pe baza ponderii veniturilor corespunzătoare
acestei activități în totalul cifrei de afaceri, pentru fiecare an fiscal.

Art. 3 

(1) În vederea stingerii prin conversie în acțiuni a obligațiilor fiscale prevăzute la art. 2 operatorul
economic depune la organul fiscal competent  o cerere care cuprinde următoarele elemente:   

a) datele de identificare a operatorului economic: denumire, numele şi prenumele reprezentantului
legal, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, precum şi numărul de telefon/fax;  

b) suma totală pentru care se solicită conversie în acțiuni a obligațiilor fiscale, defalcată pe tipuri de
impozite,  taxe,  contribuții,  fondul de risc și alte sume datorate  bugetului general consolidat  şi  în
cadrul acestora, pe obligații fiscale principale și accesorii;  

c) data și semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, precum și ștampila.  

(2) Cerere care soluționează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

(3) În vederea soluționării cererii, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare
fiscală, pe care îl comunică operatorului economic, în care sunt cuprinse obligațiile fiscale datorate
de operatorul economic la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, precum și obligațiile fiscale
ce fac obiectul conversiei în acțiuni, cu excepția obligațiilor fiscale principale cu reținere la sursă şi a
accesoriilor aferente acestora. 

(4) În cazul în care contribuabilul efectuează plați în conturile bugetare aferente tipurilor de creanțe
fiscale ce fac obiectul conversiei în acțiuni,  în perioada dintre data intrării  în vigoare a prezentei
ordonanțe și data comunicării certificatului de atestare fiscală, se sting obligațiile exigibile în această
perioadă. 

(5) În cazul în care există diferențe între sumele solicitate de către operatorul economic în cerere şi
cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent solicită, în scris, prezentarea
operatorului  economic  la  sediul  său  pentru  clarificarea  situației  fiscale  a  acestuia.  Solicitarea  se
transmite operatorului economic odată cu certificatul de atestare fiscală.  

(6) După clarificarea neconcordanțelor, organul fiscal întocmește în două exemplare procesul-verbal
de punere de acord. Odată cu întocmirea procesului-verbal de punere de acord se eliberează, în două
exemplare, un nou certificat de atestare fiscală. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord
şi al certificatului de atestare fiscală se comunică operatorului economic, iar un exemplar al acestora
se arhivează de către organul fiscal.  

(7) Termenul de clarificare a neconcordanțelor și de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală
este de cel mult 30 de zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală inițial. Termenul
prevăzut la alin. (2) se prelungește în mod corespunzător.  
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Art. 4

(1) Ministerul  Economiei  exercită  drepturile  și  obligațiile  statului  român,  în  calitate  de  acționar
majoritar și pentru acțiunile emise în favoarea statului de operatorii economici în urma conversiei și
înregistrează în evidențele contabile aceste acțiuni.

(2) Data stingerii creanțelor supuse conversiei, este data realizării conversiei. 

(3) Operarea în evidențele contabile ale contribuabilului/plătitorului a conversiei în acțiuni a creanței
se  face  în  baza  certificatului  de  atestare  fiscală  emis  de  organul  fiscal  competent  și  comunicat
contribuabilului/plătitorului.

Art. 5 

La data intrării în vigoarea a prezentei ordonanțe se abrogă art. 10 și 11 din Ordonanța de urgență a
Guvernului  nr.  25/2014  privind  unele  măsuri  pentru  diminuarea  arieratelor  bugetare  ale  unor
operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, publicat în
Monitorul Oficial  al României,  Partea I nr. 377 din 21 mai 2014, cu modificările și completările
ulterioare.   

PRIM - MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
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