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Având în vedere imperativul respectrii intei de deficit de
sub 3% din produsul intern brut, prevzut de Tratatul privind
func ionarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008
pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a
Tratatului privind Uniunea European
i a Tratatului de
instituire a Comunit ii Europene, semnat la Lisabona la 13
decembrie 2007,
inând seama de necesitatea meninerii cheltuielilor
bugetare la un nivel care s permit buna funcionare a
serviciilor publice,
întrucât creterea veniturilor bugetare nu mai poate fi
realizat prin creterea presiunii fiscale asupra mediului
economic i/sau al cetenilor, se impune intensificarea
eforturilor de cretere a gradului de colectare a sumelor la
bugetul general consolidat,
pentru realizarea acestui deziderat este necesar
introducerea unui sistem de cointeresare a personalului din
cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal care particip
la obinerea unor rezultate performante pentru asigurarea unei
cre teri semnificative !i constante a veniturilor colectate la
bugetul general consolidat,
luând în considerare c" gradul sc#zut de satisfac$ie în ceea
ce prive%te condi&iile de munc', dar (i nivelul de salarizare
constituie un factor important în fluctua)ia mare a
personalului, în mod deosebit a celui cu un nivel ridicat de
competen*+ profesional,, edificator în acest sens fiind faptul
c- în primele trei trimestre ale anului în curs au fost
înregistrate 1.086 încet.ri ale raporturilor de serviciu în
cadrul Agen/iei Na0ionale de Administrare Fiscal1,
luând în considerare prevederile Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modific2rile 3i
complet4rile ulterioare, potrivit c5rora pensia din sistemul
public de pensii nu poate fi cumulat6 cu o pensie de
serviciu/indemniza7ie pentru limit8 de vârst9 reglementate de
legi cu caracter special,

având în vedere prevederile Legii nr. 96/2006 privind
Statutul deputailor i al senatorilor, republicat, cu
modific rile i completrile ulterioare, potrivit crora
indemnizaia pentru limit de vârst se cumuleaz cu orice tip
de pensie stabilit în sistemul public de pensii sau în alt
sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum i cu
orice alte venituri realizate,
luând în considerare principiul egalit ii prin care se
asigur un tratament nediscriminatoriu pentru persoane aflate în
aceeai situaie juridic, în ceea ce privete drepturile i
obligaiile prevzute de lege,
în considerarea faptului c aceste elemente vizeaz
interesul general public i constituie situaii de urgen i
extraordinare a cror reglementare nu poate fi amânat,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu ia României,
republicat!,
Guvernul României adopt" prezenta ordonan#$ de urgen%&.
ART. 1
(1) Începând cu anul 2018, Agen'ia Na(ional) de
Administrare Fiscal*, prin înfiin+area unei activit,-i finan.ate
integral din venituri proprii, poate re/ine, ca venituri
proprii, o cot0 de 15% din sumele stabilite prin acte
administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare 1i
sanc2ionare a contraven3iilor 4i hot5râri judec6tore7ti
pronun8ate în materie penal9 care au la baz: sesiz;ri ale
Agen<iei Na=ionale de Administrare Fiscal>, r?mase definitive în
sistemul c@ilor de atac, reprezentând:
a) impozite, taxe Ai contribuBii, stabilite suplimentar prin
decizii de impunere, stinse prin încasare, compensare sau
executare silitC;
b) obligaDii fiscale accesorii stabilite de organele
fiscale, stinse prin încasare, compensare sau executare silitE;
c) valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor
confiscate prin procese-verbale de constatare Fi sancGionare a
contravenHiilor ale AgenIiei NaJionale de Administrare FiscalK;
d) repararea prejudiciului material Li sume confiscate prin
hotMrâri judecNtoreOti pronunPate în materie penalQ care au la
bazR sesizSri ale AgenTiei NaUionale de Administrare FiscalV,
stinse prin încasare, valorificare sau executare silitW.
(2) Constituirea veniturilor se face din sumele stinse
într-un exerciXiu financiar, cu condiYia ca actele prevZzute la
alin. (1) prin care au fost stabilite sumele respective s[
r\mân] definitive în sistemul c^ilor de atac în acela_i
exerci`iu financiar.
(3) În situaaia în care exercibiul financiar în care se
sting sumele diferc de exercidiul financiar în care actele

prevzute la alin. (1) r mân definitive în sistemul cilor de
atac, constituirea veniturilor se face din veniturile bugetare
ale exerciiului financiar în care cele dou condiii, respectiv
stingerea i rmânerea definitiv, sunt îndeplinite cumulativ.
ART. 2
(1) Prin derogare de la prevederile art. 9 din Ordonan a de
urgen
a Guvernului nr. 90/2017 privind unele m suri fiscalbugetare, modificarea i completarea unor acte normative i
prorogarea unor termene, veniturile proprii ale activitii
prevzute la art. 1 alin. (1) se utilizeaz pentru acordarea de
premii personalului Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
(2) Acordarea premiilor lunare prevzute la alin. (1) se
face cu respectarea prevederilor art. 25 i în condiiile
prevzute de art. 26 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului pltit din fonduri publice, cu
modificrile i completrile ulterioare.
ART. 3
(1) Bugetul de venituri i cheltuieli pentru activitatea
prevzut la art. 1 alin. (1) se elaboreaz! "i se aprob# odat$
cu bugetul ordonatorului principal de credite în subordinea
c%ruia func&ioneaz' Agen(ia Na)ional* de Administrare Fiscal+,
conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Excedentul anual rezultat din execu,ia bugetului de
venituri -i cheltuieli al activit./ii prev0zute la art. 1 alin.
(1) se reporteaz1 în anul urm2tor cu aceea3i destina4ie, conform
prevederilor legale în vigoare.
(3) Execu5ia de cas6 a bugetului de venituri 7i cheltuieli
al activit89ii prev:zute la art. 1 alin. (1) se realizeaz; prin
Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Raportarea execu<iei de cas= a bugetului de venituri >i
cheltuieli al activit?@ii prevAzute la art. 1 alin. (1) se
efectueazB în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 4
Procedura de constituire Ci utilizare a veniturilor proprii
ale activitDEii prevFzute la art. 1 alin. (1) se stabileGte prin
ordin al ministrului finanHelor publice, la propunerea
preIedintelui AgenJiei NaKionale de Administrare FiscalL, iar
procedura de acordare a premiilor se stabileMte prin ordin al
preNedintelui AgenOiei NaPionale de Administrare FiscalQ.
ART. 5
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, publicatR în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificrile i complet rile
ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. Articolul 36 va avea urmtorul cuprins:
"ART. 36
Baza lunar de calcul al contribuiei de asigur ri sociale
pentru asigura ii prev zu i la art. 6 alin. (2) o constituie
venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare
social , dar nu mai puin decât suma reprezentând 35% din
câtigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurrilor sociale."
2. La articolul 51, alineatele (4) i (5) se abrog.
3. La articolul 68, alineatul (1^1) se abrog.
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