
 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind modificarea art.6^1 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale, precum și unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a 

ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în 
perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022 

 

Având în vedere necesitatea eliminării situațiilor de sesizare a organelor de urmărire penală 
pentru cazurile în care contribuabilul se confruntă cu lipsa temporară a disponibilităților 
bănești și, ca atare, nu poate achita impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă nici după 
termenul de 60 de zile de la scadență, 
în vederea eliminării riscurilor de îngreunare nejustificată a activității organelor de urmărire 
penală,   
ținând seama de necesitatea eliminării blocajelor în activitatea contribuabililor, 
ținând seama că prevederile art. XXIX din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.130/2021 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, prin care a fost modificată și completată  Legea nr. 
241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările 
ulterioare intră în vigoare la 01 martie 2022, 
luând în considerare urgența asigurării cheltuielilor organizatorice și logistice necesare 
pregătirii, organizării și desfășurării în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022 a 
Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, 
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie 
situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 
 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 
Art.I - Articolul 61 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
” Articolul 61 (1) - Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau 
cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de 
scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor restante prevăzute în anexa la 
prezenta lege. 
(2) Faptele prevăzute la alin. (1) nu se pedepsesc dacă neplata sumelor la expirarea 
termenului de 60 de zile a fost determinată de neîncasarea creanțelor de către contribuabil, 
de achitarea de către acesta a unor datorii sau efectuarea unor plăți aferente unor cheltuieli, 
necesare continuării activității acestuia. 
(3) Sesizarea formulată conform Codului de procedură penală pentru faptele prevăzute la 
alin. (1) se depune de organele de control fiscal sau alte organe competente, numai după 
analizarea de către acestea a situației contribuabilului, analiză în urma căreia se constată că 
neplata sumelor la expirarea termenului de 60 de zile nu se datorează neîncasării creanțelor, 
achitării unor datorii  sau efectuării unor plăți aferente unor cheltuieli, necesare continuării 
activității acestuia. 
(4)Prevederile prezentului articol intră în vigoare la data de 1 martie 2022.” 
 



 

 

Art.II – (1) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 2022, din disponibilităţile înregistrate de Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, reprezentând excedent din anii anteriori, 
suma de 88.000 mii lei se virează la bugetul de stat,  la capitolul 41 ”Alte operațiuni 
financiare”, paragraful 41.01.16 ”Disponibilități din excedentele anilor precedenți”,  în termen 
de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se  virează în contul de venituri ale bugetului de stat deschis la 
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, codificat cu codul 
de identificare fiscală al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii. 
(3) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii comunică 
Ministerului Finanțelor virarea sumei prevăzute la alin.(1) în termen de 3 zile de la data virării 
acesteia.  
(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor, în baza comunicării  Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii  prevăzută la alin.(3), în limita sumei încasate la 
bugetul de stat potrivit alin. (1), să majoreze veniturile bugetului de stat şi creditele de 
angajament și creditele bugetare ale bugetului Ministerului Finanțelor  - Acțiuni Generale, la  
capitolul  54.01 ”Alte servicii publice generale” titlul 50 ” Fonduri de rezerva”, articolul 50.01 
”Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului”. 
(5) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în limita 
sumelor prevăzute la  alin.(4), prin hotărâre a Guvernului se repartizează sume ordonatorilor 
principali de credite ai bugetului de stat sau unităților administrativ-teritoriale cu atribuţii în 
organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 
2022. 
(6) Sumele rămase neutilizate la nivelul unităților - administrativ teritoriale se  restituie la 
bugetul de stat, la  Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, până la data de 10 
decembrie 2022.  
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