Anexa nr. 1
Punct de vedere al Ordinului Arhitecților din România privind
PROIECTUL DE LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
[În vigoare de la 21 martie 2020. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 21 martie 2020]

Nr.
crt.
1.

Text legislație modificată

OUG nr. 29/2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
110/2017 privind Programul de susținere a
întreprinderilor mici și mijlocii - IMM
INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1029 din 27
decembrie 2017, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 209/2018

Art. I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017
privind Programul de susținere a întreprinderilor
mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029
din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 209/2018, se modifică și
se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatele (3) și (31) se modifică
și vor avea următorul cuprins:

(3) Programul constă în acordarea de
garanții de stat în favoarea fiecărui
beneficiar participant în program pentru
una dintre următoarele categorii de
credite, după cum urmează:

"(3) Programul constă în acordarea de garanții de
stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în
program pentru una dintre următoarele categorii
de credite, după cum urmează:

2.

a) un singur credit pentru realizarea de
investiții garantat de către stat, prin
Ministerul Finanțelor Publice, în procent de

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de
investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii
de credit pentru capital de lucru, garantate de
către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în

Amendamente

Motivație

maximum 80% din valoarea finanțării
pentru proiecte de dezvoltare/înființare
centre de agrement, proiecte de investiții
în activități de producție, servicii și
inovare, exclusiv dobânzile, comisioanele
și spezele bancare aferente creditului
garantat. Valoarea maximă a finanțării
garantate de către stat este de 1.250.000
lei; sau

b) unul sau mai multe credite pentru
realizarea de investiții și/sau unul sau mai
multe credite/linii de credit pentru capital
de lucru, garantate de către stat, prin
Ministerul Finanțelor Publice, în procent
de maximum 50% din valoarea finanțării,
exclusiv dobânzile, comisioanele și speze
bancare aferente creditului garantat.
Valoarea maximă cumulată a finanțărilor
garantate de stat care pot fi acordate unui

procent de maximum 80% din valoarea finanțării,
exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele
bancare aferente creditului garantat. Valoarea
maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat
care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul
acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea
maximă a creditelor/liniilor de credit pentru
finanțarea capitalului de lucru acordate unui
beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor
aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani
fiscali, în limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele
de investiții, valoarea maximă a finanțării este de
10.000.000 lei. Pentru IMM-urile care nu au
depus situații financiare la data solicitării
creditului garantat, valoarea maximă a finanțării
pentru creditele/liniile de credit pentru capital
de lucru va fi calculată ca dublul mediei
cheltuielilor aferente capitalului de lucru din
balanțele lunare, sau
b) una sau mai multe garanții pentru credite/linii
de credit pentru finanțarea capitalului de lucru,
exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare
aferente creditului garantat de stat în procent de
maximum 90% acordat unei microîntreprinderi
sau întreprindere mică, în valoare maximă de
500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv
maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile
mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări
acordate unui beneficiar nu poate depăși media
cheltuielilor aferente capitalului de lucru din
ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute
anterior.
Pentru
microîntreprinderi
sau

beneficiar în cadrul acestei facilități este
de 10.000.000 lei, iar valoarea maximă a
fiecărei finanțări acordate unui beneficiar
nu poate depăși 5.000.000 lei pentru
creditele/liniile
de
credit
pentru
finanțarea capitalului de lucru, respectiv
10.000.000 lei pentru creditele de
investiții.

(31) Un beneficiar poate cumula facilitatea
de garantare a finanțării pentru proiectele
de dezvoltare/înființare centre de
agrement, proiecte de investiții în
activități de producție, servicii și inovare
prevăzute la alin. (3) lit. a) cu garanțiile
pentru creditele destinate realizării de
investiții și/sau linii de credit prevăzute la
alin. (3) lit. b), cu încadrarea în valoarea
maximă cumulată de 10.000.000 lei.
3.

întreprinderile mici care nu au depus situații
financiare la data solicitării creditului garantat,
valoarea
maximă
a
finanțării
pentru
creditele/liniile de credit pentru capital de lucru
va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor
aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.
(31) Pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3)
lit.
a),
Ministerul
Finanțelor
Publice
subvenționează
dobânzile
aferente
creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea
capitalului de lucru și a creditelor pentru
investiții în procent de 100% din bugetul
Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale,
de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul
55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în
cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul
unei scheme de ajutor de stat/de minimis
asociate acestui program."

2. La articolul 1, după alineatul (31) se introduc
două noi alineate, alineatele (32) și (33), cu
următorul cuprins:
"(32) Pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3)
lit.
b),
Ministerul
Finanțelor
Publice
subvenționează
dobânzile
aferente
creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea
capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții

în procent de 100% din bugetul Ministerul
Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, de la titlul 55
«Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri
către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor
de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de
stat/de minimis asociate acestui program.
(33) Perioada de subvenționare a dobânzii este de
la momentul acordării creditelor/liniilor de credit
contractate după intrarea în vigoare a prezente
ordonanțe de urgență și poate dura până la 31
martie 2021. Subvenționarea dobânzii se aprobă
anual printr-un act normativ cu putere de lege
pentru primul an și pentru următorii 2 ani doar în
condițiile în care creșterea economică estimată de
Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru
această perioadă se situează sub nivelul celei
înregistrate în anul 2020. Subvenționarea dobânzii
se realizează în condițiile respectării prevederilor
legislației din domeniul ajutorului de stat în
vigoare."
3. La articolul 2, litera b) se abrogă.

4.
Art. 2. - În înțelesul prezentei ordonanțe de
urgență, termenii și expresiile de mai jos au
următoarele semnificații:
...
b) comision de administrare - suma
datorată de beneficiarul programului
Fondului Național de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici și
Mijlocii,
denumit
în
continuare
F.N.G.C.I.M.M., care acoperă costurile de

evaluare, acordare și administrare a
garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;
4. La articolul 2, literele k) și l) se modifică și vor
avea următorul cuprins:

5.

k) primă unică de garantare - suma
datorată de beneficiarul programului
constituită din comisionul de risc cuvenit
Ministerului Finanțelor Publice și din
comisionul de administrare cuvenit
F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabilește
anual prin ordin al ministrului finanțelor
publice;

l) procentul de garantare - partea din credit
care este acoperită de garanția de stat din
valoarea creditului acordat beneficiarilor
eligibili, exprimată în valoare procentuală;
procentul de garantare este de maximum
50%, cu excepția creditelor acordate
pentru implementarea proiectelor de
dezvoltare/înființare centre de agrement,
proiectelor de investiții în activități de
producție, servicii și inovare prevăzute la

"k) comisionul de administrare - sumă cuvenită
FNGCIMM pentru remunerarea activității de
analiză, acordare, monitorizare și administrare a
garanțiilor, al cărei nivel se stabilește anual prin
actul normativ cu putere de lege de aprobare a
schemei de ajutor de stat/de minimis pentru
întreaga perioadă de derulare a schemelor de
ajutor de stat/de minimis și se suportă din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerul
Finanțelor Publice - Acțiuni Generale în cadrul
schemei de ajutor de stat/de minimis asociate
acestui program. După încetarea schemei de
ajutor de stat/de minimis, comisionul de
administrare se datorează FNGCIMM de către
beneficiarul programului;
l) procentul de garantare - partea din credit care
este acoperită de garanția de stat din valoarea
creditului
acordat
beneficiarilor
eligibili,
exprimată în valoare procentuală; procentul de
garantare este de maximum 80%, cu excepția
creditelor acordate microîntreprinderilor și
întreprinderilor mici în valoare de până la
500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, pentru care
procentul de garantare este de maximum 90%;".

art. 1 alin. (3) lit. a) pentru care procentul
de garantare este de maximum 80%;
6.
Art. 3. (1) Beneficiarul este eligibil în cadrul
programului dacă îndeplinește cumulativ
următoarele criterii:
...
h) nu înregistrează obligații fiscale restante
și alte creanțe bugetare administrate de
organul fiscal central, definit potrivit art. 1
pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările
și completările ulterioare.

7.

Art. 5. - Mecanismul de garantare inclus în
program se derulează cu respectarea pct.
3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la
aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE
privind ajutoarele de stat sub formă de
garanții 2008/C 155/02, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C,
nr. 155 din 20 iunie 2008.

5. La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modifică
și va avea următorul cuprins:

"h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte
creanțe bugetare administrate de organul fiscal
central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare. În cazul în
care înregistrează astfel de obligații restante,
beneficiarul se obligă să le achite din
creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru
acordată în cadrul programului."
6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul
cuprins:
"Art. 5. - (1) Mecanismul de acordare a garanțiilor
prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) se derulează cu
respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu
privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul
CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții
2008/C 155/02, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie
2008.
(2) Garanțiile pentru creditele prevăzute la art. 1
alin. (3) lit. b) se acordă cu respectarea legislației
în domeniul ajutorului de stat.

8.

9.

Art. 6
...
(2) Durata maximă a finanțărilor este de
120 de luni, în cazul creditelor pentru
investiții, și de 24 de luni în cazul
creditelor/liniilor de credit pentru capital
de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite
cu maximum 24 de luni, urmând ca, în
ultimul an de prelungire, să fie rambursate
în condițiile stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei
ordonanțe de urgență. În cazul creditelor
pentru investiții, instituțiile de credit pot
aproba prelungirea duratei inițiale de
creditare în conformitate cu normele și
procedurile interne proprii, cu încadrarea
în durata maximă a finanțării.
Art. 7. - (1) Pentru acoperirea riscului de
garantare de către stat, precum și pentru
acoperirea costurilor de acordare și
monitorizare a garanțiilor acordate de

(3) Schema de ajutor de stat/de minimis
prevăzută la art. 1 alin. (31) și (32) se
implementează de către Ministerul Finanțelor
Publice în calitate de furnizor și administrator al
acestei scheme, prin intermediul FNGCIMM, în
conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea și funcționarea Ministerului
Finanțelor Publice, cu modificările și completările
ulterioare, și în conformitate cu legislația în
materie de ajutor de stat."
7. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va
avea următorul cuprins:
"(2) Durata maximă a finanțărilor este de 120 de
luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de
luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru
capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru
capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36
de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să
fie rambursate în condițiile stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe
de urgență."

8. Articolul 7 se abrogă.

F.N.G.C.I.M.M., în numele și contul
statului, beneficiarul finanțării datorează o
primă de garantare, compusă din
comisionul de risc și comisionul de
administrare.
(2) Nivelul și modalitatea de calcul al primei
de garantare pentru garanția de stat se
stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor
publice.
(3) Sumele reprezentând comisionul de risc
se virează de către beneficiarii programului
într-un cont de venituri bugetare distinct,
deschis la unitățile Trezoreriei Statului din
cadrul
organelor
fiscale
centrale
competente în administrarea obligațiilor
fiscale datorate de aceștia.
10.

Art. II. - (1) Plata ratelor și dobânzilor aferente
împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor
Publice din venituri rezultate din privatizare
unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale
se poate amâna, la cererea acestora, pe o
perioadă de trei luni de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență. Pentru această
perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu
calculează dobânzi și dobânzi de întârziere.
Această
facilitate
nu
este
acordată
împrumuturilor care la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență înregistrează
restanțe la plată.

(2) Pentru împrumuturile prevăzute la alin. (1),
Ministerul Finanțelor Publice prelungește
perioada creditului cu trei luni, prin mutarea
corespunzătoare a datelor de scadență.

11.

(3) Modalitatea de amânare la plată se stabilește
prin ordin al ministrului finanțelor publice.
Art. III. - (1) În contextul instituirii stării de urgență
pe teritoriul României, aprobarea operațiunilor
acordate de către Eximbank - S.A. în numele și
contul statului care conduc la o expunere
cumulată pe același debitor sau grup de debitori
de peste 50 mil. euro echivalent se poate realiza și
prin următorul mecanism:
a) în cazul în care Eximbank pune la dispoziția
operatorilor economici fonduri din împrumuturile
acordate în numele și contul statului înainte de
aprobarea prin Memorandum de către Guvern,
Eximbank transmite Ministerului Finanțelor
Publice în vederea supunerii analizei și aprobării
Guvernului Memorandumul de aprobare a acestor
operațiuni în termen de 15 zile de la acordarea
fondurilor;
b) în cazul în care operațiunea prezentată la lit. a)
nu se aprobă în termenul stabilit, Eximbank are
obligația reconstituirii fondurilor statului,
diminuate cu sumele acordate operatorilor
economici, din sursele proprii ale Eximbank.

12.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică de către
Eximbank pentru toate operațiunile efectuate
începând de la declararea stării de urgență.
Art. IV. - (1) Ministerul Finanțelor Publice poate
acorda, la solicitarea Companiei Naționale
UNIFARM - S.A., un împrumut, din venituri
rezultate din privatizare înregistrate în contul
curent general al Trezoreriei Statului, în limita
sumei de 1.150.000 mii lei, pe o perioadă de 6 luni
de la momentul acordării acestuia, respectiv data
creditării contului prevăzut la alin. (5).
(2) Suma se asigură de Ministerul Finanțelor
Publice din venituri rezultate din privatizare
înregistrate în contul curent în valută deschis la
Banca Națională a României, prin efectuarea
operațiunii de schimb valutar al echivalentului în
euro al sumei de 1.150.000 mii lei, determinat pe
baza cursului Băncii Naționale a României valabil
la data efectuării. Echivalentul în lei al acestor
sume se înregistrează în contul curent general al
Trezoreriei Statului la disponibil din venituri
rezultate din privatizare.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru
rambursarea primei tranșe din împrumutul
acordat de Eximbank în numele și contul statului,
iar diferența se va utiliza pentru achiziția de
urgență de material și echipament sanitar în
contextul epidemiei cu coronavirus în România.
Responsabilitatea privind utilizarea sumelor din
împrumut revine Companiei Naționale UNIFARM S.A.

(4) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, Ministerul Finanțelor Publice încheie o
convenție cu Compania Națională UNIFARM - S.A.,
în care vor fi precizate drepturile și obligațiile
părților, precum și termenii și condițiile de
acordare și derulare a împrumutului.
(5) După semnarea convenției, Ministerul
Finanțelor Publice efectuează transferul integral al
sumei prevăzute la alin. (1) în maximum 3 zile
lucrătoare de la data solicitării formulate într-un
cont distinct de disponibil cu afectațiune specială
deschis la Trezoreria Statului pe numele
Companiei Naționale UNIFARM - S.A. Aceasta va
întreprinde demersurile necesare în vederea
deschiderii acestui cont la Trezoreria Statului.
(6) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă cu o
rată de dobândă, care rămâne fixă pe toată durata
de derulare a împrumutului, respectiv ROBOR la 3
luni, comunicată de Banca Națională a României,
în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării
împrumutului, respectiv semnării convenției de
împrumut, plus o marjă de 1,9% pe an, și se
rambursează integral la termenul prevăzut la alin.
(1), cu posibilitatea rambursării anticipate, pe
măsura constituirii veniturilor.
(7) Dobânda reprezintă venit al bugetului
Trezoreriei Statului și se calculează prin aplicarea
ratei dobânzii prevăzute la alin. (6) la soldul

împrumutului. Dobânda astfel calculată se
plătește la scadența împrumutului prevăzut la
alin. (1).
(8) Pentru neplata la termen a împrumutului și a
dobânzilor aferente se calculează o dobândă de
întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174
alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii
obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit
al bugetului Trezoreriei Statului.
(9) Compania Națională UNIFARM - S.A. restituie
împrumutul și dobânzile aferente, din veniturile
proprii și sume legal constituite, în contul distinct
deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat
cu codul de identificare fiscală al acesteia. În
termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea
acestui cont, obligațiile de plată se sting în
următoarea ordine: dobânzile de întârziere,
dobânzile și ratele de capital.
(10) Creanțele rezultate din gestionarea
împrumutului se urmăresc și se execută în
condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind
executarea creanțelor fiscale și se recuperează
conform legislației în vigoare privind colectarea
creanțelor fiscale de către organul fiscal central
competent în administrarea creanțelor fiscale ale
împrumutatului, pe baza înscrisurilor întocmite de
direcția de specialitate din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice, prin care se individualizează la

13.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare:
Art. 462. - Plata impozitului/taxei
(1) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în
două rate egale, până la datele de 31
martie și 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului
pe clădiri, datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31
martie a anului respectiv, se acordă o
bonificație de până la 10%, stabilită prin
hotărâre a consiliului local. La nivelul
municipiului București, această atribuție
revine Consiliului General al Municipiului
București.
...
Art. 467. - Plata impozitului și a taxei pe
teren
(1) Impozitul pe teren se plătește anual, în
două rate egale, până la datele de 31
martie și 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului
pe teren, datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31
martie inclusiv, a anului respectiv, se
acordă o bonificație de până la 10%,
stabilită prin hotărâre a consiliului local. La

data scadenței sumele de recuperat și care
constituie titluri executorii. În cazul în care
instanțele judecătorești s-au pronunțat asupra
acestor sume, executarea silită se efectuează în
temeiul hotărârii judecătorești definitive care,
potrivit legii, constituie titlu executoriu.
Art. V. - (1) În anul 2020, termenul de 31 martie
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin.
(1) și la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie
inclusiv.
(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv,
prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art.
472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
pentru acordarea bonificației stabilite de consiliul
local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

nivelul municipiului București, această
atribuție revine Consiliului General al
Municipiului București.
...
Art. 472. - Plata impozitului
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se
plătește anual, în două rate egale, până la
datele de 31 martie și 30 septembrie
inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului
pe mijlocul de transport, datorat pentru
întregul an de către contribuabili, până la
data de 31 martie a anului respectiv
inclusiv, se acordă o bonificație de până la
10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a
consiliului local. La nivelul municipiului
București, această atribuție revine
Consiliului General al Municipiului
București.
14.

15.

Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind
instituirea unor facilități fiscale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările și
completările ulterioare
ARTICOLUL 3
Notificarea
privind
intenția
de
restructurare a obligațiilor bugetare
(1) Debitorul care dorește să își
restructureze obligațiile bugetare, potrivit
prezentului capitol, are obligația de a
notifica organul fiscal competent cu privire
la intenția sa în perioada 8 august-31

Art. VI. - Ordonanța Guvernului nr. 6/2019
privind instituirea unor facilități fiscale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648
din 5 august 2019, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va
avea următorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Debitorul care dorește să își
restructureze obligațiile bugetare, potrivit
prezentului capitol, are obligația de a notifica
organul fiscal competent cu privire la intenția sa în
perioada 8 august - 31 octombrie 2019, precum și
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octombrie 2019, precum și în perioada 1
februarie-31 martie 2020, sub sancțiunea
decăderii din dreptul de a mai beneficia de
restructurarea obligațiilor bugetare, și se
adresează unui expert independent în
vederea întocmirii unui plan de
restructurare și a testului creditorului
privat prudent.
ARTICOLUL 22
Termenul de depunere a solicitării de
restructurare
(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la
art. 5 se poate depune până la 31 iulie
2020, sub sancțiunea decăderii.

17.
Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare:

Art. 157. - Obligații fiscale restante (1) Prin
obligații fiscale restante se înțelege:
a) obligații fiscale pentru care s-a împlinit
scadența sau termenul de plată;

în perioada 1 februarie - 31 iulie 2020, sub
sancțiunea decăderii din dreptul de a mai
beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare,
și se adresează unui expert independent în
vederea întocmirii unui plan de restructurare și a
testului creditorului privat prudent."

2. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va
avea următorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Solicitarea de restructurare
prevăzută la art. 5 se poate depune până la 30
octombrie 2020, sub sancțiunea decăderii."
Art. VII. (1) Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență și neachitate până la încetarea, potrivit
alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol
nu se calculează și nu se datorează dobânzi și
penalități de întârziere conform Codului de
procedură fiscală, aprobat prin Legea nr.
207/2015, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, obligațiile fiscale prevăzute la alin. (1)
nu sunt considerate obligații fiscale restante.

(3) Se suspendă sau nu încep măsurile de
executare silită prin poprire a creanțelor bugetare,
cu excepția executărilor silite care se aplică pentru
recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin
hotărâri judecătorești pronunțate în materie
penală. Măsurile de suspendare a executării silite
prin poprire asupra sumelor urmăribile
reprezentând venituri și disponibilități bănești se
aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de
credit sau terții popriți, fără alte formalități din
partea organelor fiscale.
(4) Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1) - (3)
încetează în termen de 30 de zile de la încetarea
stării de urgență.
18.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare
Art. 41. - Declararea și plata impozitului pe
profit
...
(8) Contribuabilii care aplică sistemul de
declarare și plată a impozitului pe profit
anual, cu plăți anticipate efectuate
trimestrial, determină plățile anticipate
trimestriale în sumă de o pătrime din
impozitul pe profit datorat pentru anul
precedent, actualizat cu indicele prețurilor
de consum, estimat cu ocazia elaborării
bugetului inițial al anului pentru care se
efectuează plățile anticipate, până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului pentru care se efectuează

Art. VIII. - (1) Prin derogare de la prevederile art.
41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
contribuabilii care aplică sistemul de declarare și
plată a impozitului pe profit anual, cu plăți
anticipate efectuate trimestrial, pot efectua
plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la
nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe
profit trimestrial curent. Modul de calcul se
păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal
2020.

plata, cu excepția plății anticipate aferente
trimestrului IV care se declară și se plătește
până la data de 25 decembrie, respectiv
până la data de 25 a ultimei luni din anul
fiscal modificat. Contribuabilii care intră
sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5)
actualizează plățile anticipate trimestriale
cu ultimul indice al prețurilor de consum
comunicat pentru anul în care începe anul
fiscal modificat. Impozitul pe profit pentru
anul precedent, pe baza căruia se
determină plățile anticipate trimestriale,
este impozitul pe profit anual, conform
declarației privind impozitul pe profit. Nu
intră sub incidența acestor prevederi
contribuabilii care se dizolvă cu lichidare,
pentru perioada cuprinsă între prima zi a
anului fiscal următor celui în care a fost
deschisă procedura lichidării și data
închiderii procedurii de lichidare.
Art. 16. - Anul fiscal
...
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1)
și (2), contribuabilii care au optat, în
conformitate cu legislația contabilă în
vigoare, pentru un exercițiu financiar
diferit de anul calendaristic pot opta ca
anul fiscal să corespundă exercițiului
financiar. Primul an fiscal modificat include
și perioada anterioară din anul
calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie și
ziua anterioară primei zi a anului fiscal

(2) Pentru contribuabilii prevăzuți la art. 16 alin.
(5) din Codul fiscal, prevederile alin. (1) se aplică
pentru plățile anticipate datorate pentru
trimestrele rămase din anul modificat care se
încheie în anul 2020, precum și pentru calculul
celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal
modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse
în anul calendaristic 2020.
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modificat, acesta reprezentând un singur
an fiscal. Contribuabilii comunică organelor
fiscale competente opțiunea pentru anul
fiscal modificat, în termen de 15 zile de la
data începerii anului fiscal modificat sau de
la data înregistrării acestora, după caz.
Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.
69/2010, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
Art. 23. - (1) Orice rectificare a bugetului
de stat, bugetului asigurărilor sociale de
stat și a bugetelor fondurilor speciale,
precum și utilizarea sumelor reținute în
conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5)
din Legea nr. 500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, trebuie să aibă în
vedere concluziile raportului semestrial
privind situația economică și bugetară
publicat, precum și opinia Consiliului fiscal
cu privire la acesta.
(2) Într-un an bugetar nu pot fi aprobate
mai mult de două rectificări bugetare și
acestea nu pot fi promovate în primele 6
luni ale anului.
Legea nr. 500/2002, privind finanțele
publice, cu modificările și completările
ulterioare:
Art. 6.
...
(2) Legile de rectificare bugetară sunt
elaborate cu respectarea regulilor și a
condițiilor prevăzute de Legea nr. 69/2010.

Art. IX. (1) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1)
și (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.
69/2010, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și de la prevederile art. 6
alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare,
în anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în
primul semestru al anului.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență, pe perioada stării de

Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.
69/2010, republicată, cu modificările și
completările ulterioare:
Art. 12. - Politica fiscal-bugetară va fi
derulată în conformitate cu următoarele
reguli fiscale:
e) pe parcursul exercițiului bugetar,
creditele de angajament și cele bugetare
aprobate și neutilizate pentru cheltuieli de
investiții nu pot fi virate și utilizate pentru
cheltuieli curente;
Legea nr. 500/2002, privind finanțele
publice, cu modificările și completările
ulterioare:
Art. 44.
...
(4) Se interzice ordonatorilor principali de
credite să efectueze și să aprobe virări de
credite bugetare și/sau ale creditelor de
angajament
neutilizate
de
la
obiectivele/proiectele de investiții în
continuare,
respectiv
de
la
obiectivele/proiectele de investiții noi, la
poziția «Alte cheltuieli de investiții»,
cuprinse în programele de investiții
publice, anexe la bugetele acestora, cu
excepția proiectelor finanțate din fonduri
externe nerambursabile și/sau din fonduri
externe rambursabile.
Art. 47.

urgență instituite pe teritoriul României, prin
derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din
Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.
69/2010, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, de la prevederile art. 44
alin. (4), art. 47 alin. (4) și (8) - (11) și art. 471 alin.
(2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare,
precum și de la prevederile art. 49. alin. (7) din
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare,
se autorizează ordonatorii principali de credite să
efectueze virări de credite bugetare și credite de
angajament neutilizate, după caz, astfel încât să
asigure fondurile necesare pentru aplicarea
măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii
infectării cu coronavirusul COVID-19, cu
încadrarea în prevederile bugetare anuale
aprobate.
(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca
pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii
principali de credite a virărilor efectuate la alin. (2)
în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării,
să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor de
credite bugetare și credite de angajament.

...
(4) Alocațiile pentru cheltuielile de
investiții aprobate pe ordonator principal
de credite nu pot fi virate și utilizate pentru
alte naturi de cheltuieli.
...
(8) Virările de credite bugetare între
celelalte subdiviziuni ale clasificației
bugetare, care nu contravin dispozițiilor
prezentului articol sau legii bugetare
anuale, sunt în competența fiecărui
ordonator principal de credite, pentru
bugetul propriu și bugetele instituțiilor
subordonate, și se pot efectua în limita a
20% cumulat la nivelul unui an din
prevederile capitolului bugetar, aprobate
prin legea bugetară anuală la nivelul
ordonatorului principal de credite, cu cel
puțin o lună înainte de angajarea
cheltuielilor.
(9) Pe baza justificărilor corespunzătoare,
virările de credite bugetare de la un capitol
la alt capitol al clasificației bugetare,
precum și între programe se pot efectua, în
limita de 20% din prevederile capitolului
bugetar, aprobate prin legea bugetară
anuală la nivelul ordonatorului principal de
credite, și, respectiv, de 10% din
prevederile programului, cumulat la nivelul
unui an, care urmează a se suplimenta, cu
cel puțin o lună înainte de angajarea

cheltuielilor, cu acordul
Finanțelor Publice.

Ministerului

(10) Virările de credite bugetare, în
condițiile prevederilor alin. (9), se pot
efectua începând cu trimestrul al III-lea al
anului bugetar. Aceste virări se efectuează
dacă nu contravin prevederilor prezentului
articol, legilor bugetare sau legilor de
rectificare. Virările de credite bugetare pot
influența creditele bugetare aprobate în
bugetele ordonatorilor principali de credite
pe trimestrele încheiate, numai în situația
în care creditele bugetare aprobate
cumulat de la începutul anului sunt mai
mari decât creditele bugetare deschise din
bugetul ordonatorului principal de credite
pentru aceeași perioadă și decât plățile
efectuate în limita acestora.
(11) Sunt interzise virările de credite
bugetare de la titlurile de cheltuieli din
cadrul capitolului bugetar care au fost
majorate din fondurile de rezervă bugetară
și de intervenție la dispoziția Guvernului.
Art. 471 .
...
(2) Virările de credite de angajament se
realizează concomitent cu virările de
credite bugetare, dacă nu contravin
prevederilor alin. (1) și legilor bugetare.
Prevederile art. 47 se aplică în mod

corespunzător și virărilor de credite de
angajament.
Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și
completările ulterioare:
Art. 49. –
...
(7) Virările de credite bugetare, în condițiile
prevederilor alin. (4), se pot efectua
începând cu trimestrul al III-lea al anului
bugetar.
20.

Art. X. (1) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici
și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr.
346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu
modificările și completările ulterioare, care și-au
întrerupt activitatea total sau parțial în baza
deciziilor emise de autoritățile publice
competente, potrivit legii, pe perioada stării de
urgență decretate și care dețin certificatul de
situație de urgență emis de Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,
beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile
de utilități - electricitate, gaze naturale, apă,
servicii telefonice și de internet, precum și de
amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu
destinație de sediu social și de sedii secundare.

(1) Pe durata stării de urgență,
întreprinderile mici și mijlocii, astfel
cum sunt definite de Legea nr.
346/2004
privind
stimularea
înființării
și
dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii, cu
modificările
și
completările
ulterioare, precum și formele de
exercitare a profesiei de arhitect
înființate potrivit Legii nr.
184/2001 privind organizarea și
exercitarea profesiei de arhitect și
a Regulamentului de organizare și
funcționare
a
Ordinului
Arhitecților din România nr.
1403/2018,
care și-au întrerupt
activitatea total sau parțial în baza
deciziilor emise de autoritățile
publice competente, potrivit legii,
pe perioada stării de urgență
decretate și care dețin certificatul
de situație de urgență emis de

Definiția conferită de legea nr.
346/2004 privind stimularea
înființării
și
dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii,
cu modificările și completările
ulterioare acoperă DOAR O
PARTE
a
formelor
de
exercitare a profesiei de
arhitect, stabilite de legea
184/2001 privind organizarea
și exercitarea profesiei de
arhitect
(„...birourilor
individuale, birourilor asociate,
societăților de proiectare...”),
acoperind însă toate formele
de exercitare a celorlalte
profesii, de specialități conexe
din domeniul construirii.
Menționăm că nr. de astfel de
profesioniști, membri ai OAR și
pentru care deținem evidențe,
este de 2.267, ceea ce

Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri, beneficiază de
amânarea la plată pentru serviciile
de utilități - electricitate, gaze
naturale, apă, servicii telefonice și
de internet, precum și de amânarea
la plată a chiriei pentru imobilul cu
destinație de sediu social și de sedii
secundare.

compune o proporție de
21,75% din totalul arhitecților
din România.
Întrucât considerăm că nu sunt
motive întemeiate pentru a se
crea o diferențiere între acești
profesioniști, vă solicităm
sprijinul
prin
adaptarea
actelor normative incidente
pentru includerea birourilor
individuale de arhitectură și a
birourilor
asociate
de
arhitectură
în
sfera
beneficiarilor acestor măsuri,
de la care au fost omiși prin
definiția neacoperitoare dată
de art. 2, alin. unic, lit. a) din
OUG
110/2017
privind
Programul de susţinere a
întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA. În
acest sens, precizăm că art. 2
lit. a) indică în mod limitativ
care sunt temeiurile de
înființare eligibile pentru ca un
operator
economic
să
beneficieze de facilitățile OUG
110/2017.
Ori,
birourile
individuale de arhitectură și
birourile
asociate
de
arhitectură sunt înființate în
temeiul legii nr. 184/2001 și
sunt forme de realizare a

activității sui generis, care nu
se încadrează în actele
normative enumerate la art. 2
lit. a din PUG 117/2017.

Codul civil:
Art. 1.351. ...
(2) Forța majoră este orice eveniment
extern, imprevizibil, absolut invincibil și
inevitabil.

(2) Prin derogare de la alte dispoziții legale, în
contractele în derulare, altele decât cele
prevăzute la alin. (1), încheiate de întreprinderile
mici sau mijlocii prevăzute la alin. (1), poate fi
invocată forța majoră împotriva acestora numai
după încercarea, dovedită cu înscrisuri
comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv
prin mijloace electronice, de renegociere a
contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora

Referitor la beneficiile de
amânare la plată, în prezent
acestea sunt condiționate de
deținerea
unui
certificat
pentru situație de urgență
emis de Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri,
însă vă punem în vedere că
este esențial ca la adoptarea
metodologiei de acordare a
certificatului stării de urgență
să se țină cont de specificul
cash-flow-ului pe care îl
înregistrează societățile de
proiectare care. Prin urmare,
considerăm vitală nuanțarea
criteriilor de acordare a
certificatului pentru situație
de urgență ce vor fi stabilite
prin metodologia aferentă și
aprobate prin ordin de
ministru, spre exemplu prin
raportare la media lunară
aferentă întregului an fiscal
anterior (sau partea din an,
cât operatorul economic a fost
activ), respectiv posibilitatea
justificării
situațiilor

cu luarea în considerare a condițiilor excepționale
generate de starea de urgență.

excepționale (vârfuri) printr-o
declarație
pe
proprie
răspundere
a
administratorului.

(3) Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în
sensul prezentei ordonanțe de urgență,
împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și
inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din
Codul civil, care rezultă dintr-o acțiune a
autorităților în aplicarea măsurilor impuse de
prevenirea și combaterea pandemiei determinate
de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a
afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii,
afectare atestată prin certificatul de situație de
urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea
interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul
imprevizibil se raportează la momentul nașterii
raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile
măsurile luate de autorități în conformitate cu
actul normativ care a instituit starea de urgență.

La fel ca în cazul alin. (2),
prezumția forței majore este
condiționată de obținerea
certificatului de situație de
urgență, necesar a fi accesibil
pentru a putea re-planifica
timpii
de
derulare
ai
investițiilor
publice
contractate
și
a
oferi
predictibilitate administrațiilor
publice
în
condițiile
iminentelor
rectificări
bugetare cauzate de lupta cu
epidemia
de
COVID-19.
Arătăm că este necesară
extinderii
protecției
prin
certificatul de situație de
urgență și la entitățile
economice prestatoare de
servicii de proiectare . Acestea,
deși nu se încadrează textual în
definiția IMM, prevăzută de
legea nr. 346/2017, desfășoară
activități
în
limita
de
reglementare a IMM și ar
trebui să se bucure de aceleași
facilități fiscale.

(4) Penalitățile stipulate pentru întârzieri în
executarea obligațiilor decurgând din contractele
încheiate cu autoritățile publice de către
întreprinderile mici și mijlocii prevăzute la alin. (1)
nu se datorează pentru durata stării de urgență.

(5) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod
corespunzător, și pentru următoarele profesii care
îndeplinesc servicii de interes public: formele de
exercitare a profesiei de notar public, formele de
exercitare a profesiei de avocat și formele de
organizare a activității profesiei de executor
judecătoresc, a căror activitate este afectată
direct prin măsurile dispuse de autoritățile
publice, pentru prevenirea și combaterea
pandemiei determinate de infecția cu
coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora
sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(6) Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) sunt
obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență,
să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară
și a celorlalte măsuri de protecție și prevenție
stabilite de autoritățile competente ca urmare a
instituirii stării de urgență, măsurile necesare în
vederea asigurării continuității activității.
Nerespectarea acestei obligații constituie abatere
disciplinară care se sancționează cu excluderea
din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite
de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.
(7) Salariații formelor de exercitare a profesiilor
menționate la alin. (5) care refuză îndeplinirea
sarcinilor de serviciu asumate prin contractul
individual de muncă și din acest motiv nu se poate
asigura desfășurarea în condiții optime a

(5) Dispozițiile alin. (1) sunt
aplicabile, în mod corespunzător, și
pentru următoarele profesii care
îndeplinesc servicii de interes
public: formele de exercitare a
profesiei de notar public, formele
de exercitare a profesiei de avocat
și formele de organizare a activității
profesiei de executor judecătoresc,
formele de exercitare a profesiei
de arhitect, a căror activitate este
afectată direct prin măsurile
dispuse de autoritățile publice,
pentru prevenirea și combaterea
pandemiei determinate de infecția
cu
coronavirusul
COVID-19.
Criteriile pe baza cărora sunt
stabiliți beneficiarii acestei măsuri
se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.

Alineatele (5), (9) și (10) ale
art. X menționează că
entități care prestează
servicii de interes public o
serie de profesii liberale,
însă omit altele, printre
care formele de exercitare
a profesiei de arhitect,
formele de exercitare a
profesiei de contabil etc.
Semnalăm necesitatea de a
reașeza și aceste profesii
liberale care deservesc
direct interesul public pe
același
palier
de
recunoaștere și sprijin.

activității, respectiv continuarea activității în
cadrul formelor de exercitare a profesiilor
menționate nu vor avea acces la beneficiile de
asistență socială sau la alte facilități ce vor fi
acordate pe durata stării de urgență.
(8) Organele de conducere ale profesiilor
prevăzute la alin. (5) vor lua măsurile necesare în
vederea coordonării activității membrilor
profesiei pe perioada instituirii stării de urgență,
vor verifica respectarea obligațiilor prevăzute la
alin. (6) și vor dispune măsurile prevăzute de
legislația în vigoare.
(9) De dispozițiile alin. (1) beneficiază cabinetele
medicilor de familie și cabinetele stomatologice în
care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel
mult 20 de persoane și a căror activitate este
afectată direct prin măsurile dispuse de
autoritățile publice, pentru prevenirea și
combaterea pandemiei determinate de infecția cu
coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora
sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(10) De dispozițiile alin. (1) beneficiază federațiile
sportive naționale și cluburile sportive care dețin
certificat de identitate sportivă și a căror activitate
este afectată direct prin măsurile dispuse de
autoritățile publice pentru prevenirea și
combaterea pandemiei determinate de infecția cu
coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora

21.

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului, precum și pentru modificarea
și completarea unor acte normative:
Art. 56. ...
(4) Declarația anuală se depune la oficiul
registrului comerțului în care este
înmatriculă persoana juridică în termen de
15 zile de la aprobarea situațiilor financiare
anuale, iar dacă intervine o modificare
privind datele de identificare ale
beneficiarului real, declarația se depune în
termen de 15 zile de la data la care aceasta
a intervenit.
Art. 62. (1) În termen de 12 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, societățile
înregistrate până la data intrării în vigoare
a prezentei legi în registrul comerțului, cu
excepția companiilor și societăților
naționale, precum și a societăților deținute
integral sau majoritar de stat, depun, prin
grija
reprezentantului
legal,
spre
înregistrare în Registrul beneficiarilor reali
ai societăților, ținut de Oficiul Național al
Registrului Comerțului, o declarație privind
datele de identificare ale beneficiarilor
reali.

sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Art. XI. (1) Termenul de depunere a declarației privind
beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) și 62
alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea
și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, se prelungește
cu 3 luni de la data încetării stării de urgență
instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
iar pe durata stării de urgență se suspendă
depunerea acestei declarații.

(2) Termenul de depunere a declarației privind
beneficiarul real, prevăzut de art. 344 alin. (4) din
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind
asociațiile și fundațiile, cu modificările și
completările ulterioare, și termenul prevăzut de

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind
asociațiile și fundațiile, cu modificările și
completările ulterioare:
Art. 344 . ...
(4) Dacă intervine o modificare privind
datele de identificare ale beneficiarului
real, declarația prevăzută la alin. (1) se
depune în termen de 30 zile de la data la
care aceasta a intervenit.
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului, precum și pentru modificarea
și completarea unor acte normative:
Art. 63. - În termen de 12 luni de la
intrarea în vigoare a prezentei legi,
asociațiile și fundațiile au obligația
completării
documentelor
conform
cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000,
aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 246/2005, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cu cele
aduse prin prezenta lege, prevederile art. 7
aplicându-se în mod corespunzător. La
expirarea termenului, asociațiile și
fundațiile care nu s-au conformat obligației
se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la
cererea Ministerului Public sau a oricărei
alte persoane interesate, în condițiile
prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.

art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea
și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, pentru
completarea documentelor conform cerințelor
prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța
Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și
fundațiile, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și
completările ulterioare, se prelungește cu 3 luni
de la data încetării stării de urgență instituite prin
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării
de urgență se suspendă depunerea declarației și
completarea documentelor.

26/2000, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

