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RAPORT 
 

asupra Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală 
 

 
 

Cu adresa nr.  PL.X.546 din  28 noiembrie 2005, Biroul permanent, 
conform art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, modificat şi completat 
prin H.C.D. nr. 34/2005, a sesizat în procedură de urgenţă, pentru examinare şi 
avizare în fond Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală . 

La  întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului legislativ . 
Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modalitatea de 

stopare şi recuperare a ajutorului de stat ilegal sau  interzis, îmbunătăţirea 
reglementărilor referitoare la soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ 
precum şi perfecţionarea procedurilor de control. 

De asemenea, s-a reglementat modalitatea de recuperare , prin executare 
silită a sumelor achitate din fondurile alocate de la bugetul de stat, ca urmare a 
neexecutării sau încălcării  condiţiilor contractuale de către agenţii  economici, 
beneficiari ai oricărei forme de susţinere oferite de statul român prin Comitetul 
Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, a condiţiilor contractuale. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din 
Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în conformitate cu 
prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea 
Ministerului Finanţelor Publice domnul Doică Cătălin – secretar de stat şi doamna 
Anghel Tanţi – şef proiect. 

La lucrările comisiei au participat 20 deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. 
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Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 21 

noiembrie 2005, în calitate de primă  Cameră sesizată. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în şedinţa din data de 06 
decembrie 2005, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului 
Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 
 
 

Experţi parlamentari: 
Roşu Gica 
Onete Alexandru 
Ene Giorgiana



ANEXĂ 
 

I. AMENDAMENTE  ADMISE 
 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1  LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 129/2005 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 129/2005 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală 

 

2  ARTICOL UNIC.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 129 din 15 septembrie 2005 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 887 din 4 
octombrie 2005, cu următoarele 
modificările şi completările: 

nemodificat  

3  1. La articolul unic, înainte de 1. La articolul unic, înainte de  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLUL  42 
Soluţia fiscală 

individuală anticipată şi 
acordul de preţ în avans 

 
    (1) Soluţia fiscală 
individuală anticipată este 
actul administrativ fiscal 
emis de Ministerul
Finanţelor Publice în 
vederea soluţionării unei 
cereri a contribuabilului, 
referitoare la 
reglementarea unor situaţii 
fiscale de fapt viitoare. 

  

    (2) Acordul de preţ în 
avans este actul 
administrativ fiscal emis 
de Ministerul Finanţelor 
Publice în vederea 
soluţionării unei cereri a 

punctul 1 se introduc patru puncte 
noi, cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

punctul 1 se introduc şase puncte 
noi, cu următorul cuprins: 
 
- Articolul 42 va avea următorul 
cuprins: 
 

“ARTICOLUL  42 
Soluţia fiscală individuală 

anticipată şi acordul de preţ în 
avans 

 
   “(1) Soluţia fiscală individuală 
anticipată este actul administrativ 
emis de Ministerul Finanţelor 
Publice şi aprobat prin Hotărâre a 
Guvernului, în vederea soluţionării 
unei cereri a contribuabilului, 
referitoare la reglementarea unor 
situaţii fiscale de fapt viitoare. 
    (2) Acordul de preţ în avans este 
actul administrativ emis de 
Ministerul Finanţelor Publice si 
aprobat prin Hotărâre a Guvernului, 
în vederea soluţionării unei cereri a 
contribuabilului, referitoare la
stabilirea condiţiilor şi modalităţilor 
în care urmează a fi determinate, pe 

 

Având in vedere 
caracterul de noutate 
absoluta a soluţiilor 
fiscale individuale 
anticipate si acordului 
de preţ în avans, şi 
pentru a da o 
credibilitate mai mare 
efectelor produse de 
astfel de acte 
administrative, 
propunem ca acestea 
sa fie supuse, după 
emitere, aprobării 
Guvernului. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
contribuabilului, 
referitoare la stabilirea 
condiţiilor şi modalităţilor 
în care urmează a fi 
determinate, pe parcursul 
unei perioade fixe de timp, 
preţurile de transfer, în 
cazul tranzacţiilor 
efectuate între persoane 
afiliate, astfel cum sunt 
definite în Legea nr. 
571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(3) Soluţia fiscală 
individuală anticipată şi 
acordul de preţ în avans 
sunt opozabile şi 
obligatorii faţă de organele 
fiscale, numai dacă 
termenii şi condiţiile 
acestora au fost respectate 
de către contribuabil. 
(4) Procedura referitoare la 
obţinerea soluţiei fiscale 
individuale anticipate şi a 
acordului de preţ în avans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parcursul unei perioade fixe de 
timp, preţurile de transfer, în cazul 
tranzacţiilor efectuate între persoane 
afiliate, astfel cum sunt definite în 
Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
   (3) Soluţia fiscală individuală 
anticipată sau acordul de preţ în 
avans se comunică numai 
contribuabilului căruia îi sunt 
destinate. 
   (4) Soluţia fiscală individuală 
anticipată şi acordul de preţ în 
avans sunt opozabile şi obligatorii 
faţă de organele fiscale, numai dacă 
termenii şi condiţiile acestora au 
fost respectate de către contribuabil. 
   (5)  Soluţia fiscală individuală 
anticipată si acordul de preţ în 
avans  nu mai sunt valabile dacă 
prevederile legale de drept material 
fiscal în baza cărora a fost luată 
decizia se modifică. Încetarea 
valabilităţii se constată prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. Ordinul se 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
va fi aprobată prin 
hotărâre a Guvernului. 
    (5) La data intrării în 
vigoare a legii de aprobare 
a prezentei ordonanţe se 
abrogă alin. (5) - (8) ale 
art. 6 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(O.G. nr.92/2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- După articolul 52 se introduce un 
articol nou, art.521, cu următorul 
cuprins: 

Articolul 521

Furnizarea periodică de informaţii 
 
(1) Contribuabilii sunt obligaţi să 
furnizeze periodic organelor fiscale 
informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată. 
(2) Furnizarea informaţiilor prevăzute 
la alin. (1) se face prin completarea 
unei declaraţii pe proprie răspundere. 
(3) Natura informaţiilor, 
periodicitatea, precum şi modelul 

comunică contribuabilului şi se 
poate contesta la instanţa 
judecătorească de contencios 
administrativ competentă. 
    
   (6) Procedura referitoare la 
emiterea soluţiei fiscale individuale 
anticipate şi a acordului de preţ în 
avans va fi aprobată prin hotărâre a 
Guvernului.” 
 
 
nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
declaraţiilor se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 

4 
 

ARTICOLUL 95  
Proceduri de control 
fiscal  

(1) În realizarea
atribuţiilor inspecţia 
fiscală poate aplica
următoarele proceduri de 
control:  

 
“Articolul  95  

Proceduri şi metode de control fiscal 

 (1) În realizarea atribuţiilor, inspecţia 
fiscală poate aplica următoarele 
proceduri de control:  

a) controlul prin sondaj, 
care constă în activitatea 
de verificare selectivă a 
documentelor şi 
operaţiunilor semnificative 
în care sunt reflectate 
modul de calcul, de 
evidenţiere şi de plată a 
obligaţiilor fiscale datorate 
bugetului general
consolidat;  

 

b)  controlul încrucişat, care constă în 
verificarea documentelor şi 
operaţiunilor impozabile ale 
contribuabilului, în corelaţie cu cele 
deţinute de alte persoane; controlul 
încrucişat poate fi şi inopinat.  

b) controlul inopinat, care 
constă în activitatea de 
verificare faptică şi 
documentară, în principal, 

- Articolul 95 va avea următorul 
cuprins: 

a) controlul inopinat, care constă în 
activitatea de verificare faptică şi 
documentară, în principal, ca urmare a 
unei sesizări cu privire la existenţa 
unor fapte de încălcare a legislaţiei 
fiscale, fără anunţarea în prealabil a 
contribuabilului; 

(2) La finalizarea controlului inopinat 
sau încrucişat se încheie proces-

nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
ca urmare a unei sesizări 
cu privire la existenţa unor 
fapte de încălcare a 
legislaţiei fiscale, fără 
anunţarea în prealabil a 
contribuabilului;  
c) controlul încrucişat, 
care constă în verificarea 
documentelor şi 
operaţiunilor impozabile 
ale contribuabilului în 
corelaţie cu cele deţinute 
de alte persoane; controlul 
încrucişat poate fi şi 
inopinat.  
(2) La finalizarea
controlului inopinat sau 
încrucişat se încheie
proces-verbal.  

 

 

b) controlul electronic, care constă în 
activitatea de verificare a contabilităţii 
şi a surselor acesteia, prelucrate în 
mediu electronic, utilizând metode de 
analiză, evaluare şi testare asistate de 
instrumente informatice specializate. 

(O.G. nr.92/2003) 

verbal.  

(3) În realizarea atribuţiilor, inspecţia 
fiscală poate aplica următoarele 
metode de control: 

a) controlul prin sondaj, care constă în 
activitatea de verificare selectivă a 
documentelor şi operaţiunilor 
semnificative, în care sunt reflectate 
modul de calcul, de evidenţiere şi de 
plată a obligaţiilor fiscale datorate 
bugetului general consolidat; 

 

5 ARTICOLUL 100  
Comunicarea avizului de 
inspecţie fiscală  
……………. 
(2) Comunicarea avizului 
de inspecţie fiscală nu este 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
necesară:  

……………….. 
c) în cazul controlului 
inopinat.  
(O.G. nr.92/2003) 

 
- La articolul 100 alineatul (2), litera 
c) va avea următorul cuprins: 
 
c) în cazul controlului inopinat şi al 
controlului încrucişat. 

 
nemodificat 

6 ARTICOLUL 107  
Raportul privind rezultatul 

inspecţiei fiscale  

(1) Rezultatul inspecţiei fiscale 
va fi consemnat într-un raport 
scris, în care se vor prezenta 
constatările inspecţiei, din 
punct de vedere faptic şi legal.  

(2) Dacă, ca urmare a 
inspecţiei, se modifică baza de 
impunere, raportul întocmit va 
sta la baza emiterii deciziei de 
impunere. În cazul în care baza 
de impunere nu se modifică, 
acest fapt va fi comunicat în 
scris contribuabilului.  

 

(3) În cazul în care, ca urmare 
a efectuării inspecţiei fiscale, 
au fost sesizate organele de 
urmărire penală, decizia de 

 
 
 
 
- Articolul 107 se abrogă. 

Articolul 107  va  avea următorul 
cuprins: 

“ARTICOLUL 107  
Raportul privind rezultatul 

inspecţiei fiscale  

(1) Rezultatul inspecţiei fiscale va fi 
consemnat într-un raport scris, în 
care se vor prezenta constatările 
inspecţiei, din punct de vedere 
faptic şi legal.  

(2) Dacă, ca urmare a inspecţiei, se 
modifică baza de impunere, raportul 
întocmit va sta la baza emiterii 
deciziei de impunere. În cazul în 
care baza de impunere nu se 
modifică, acest fapt va fi comunicat 
în scris contribuabilului. “ 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
impunere privitoare la obiectul 
sesizării penale se poate emite 
după soluţionarea cu caracter 
definitiv a cauzei penale.  

(O.G. nr.92/2003) 

 
 (3)  se abrogă 

7 ARTICOLUL 112 
Compensarea 
 
(3) Compensarea se face de 
organul fiscal competent la 
cererea debitorului sau inainte 
de restituirea ori rambursarea 
sumelor cuvenite acestuia, 
dupa caz, in ordinea prevazuta 
la art.111 alin.(2). 

(O.G. nr.92/2003) 

 - Alineatul (3) al articolului 112 va 
avea următorul cuprins:  
 
“(3) Compensarea se face de 
organul fiscal competent la cererea 
debitorului sau inainte de restituirea 
ori rambursarea sumelor cuvenite 
acestuia, dupa caz. Dispoziţiile 
art.111 privind ordinea stingerii 
datoriilor sunt aplicabile în mod 
corespunzător.” 
 

Având îin vedere faptul că 
legea permite contribuabililor 
să stabilească ce creante 
fiscale vor fi stinse prin plata,  
este necesar ca acest drept sa 
le fie acordat si in ceea ce 
priveste stingerea prin 
compensare a obligatiilor fata 
de buget. In situatia in care 
contribuabilul nu stabileste ce 
creante se vor stinge prin 
compensare, organul fiscal va 
efectua stingerea craentelor 
prin compensare in ordinea 
prevazuta la alin.(2) al art.111 
din Codul de procedura fiscala.   

8 ARTICOLUL  133  
Organele de executare silită 

........................................ 

"(3) Creanţele bugetare care se 
încasează, se administrează, se 
contabilizează şi se utilizează 
de instituţiile publice, precum 
şi de Banca de Export-Import a 
României EXIMBANK - S.A., 
provenite din venituri proprii 

 
 
2. La articolul unic punctul 1, 
alineatul (3) al articolului 133 va 
avea următorul cuprins: 
 
 
“(3) Creanţele bugetare care se 
încasează, se administrează, se 
contabilizează şi se utilizează de 

 
 
2. La articolul unic punctul 1, 
alineatul (3) al articolului 133 va 
avea următorul cuprins: 
 
 
nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
sau din fondurile alocate de la 
bugetul de stat, precum şi cele 
rezultate din raporturi juridice 
contractuale se execută prin 
organe proprii, acestea fiind 
abilitate să ducă la îndeplinire 
măsurile asigurătorii şi să 
efectueze procedura de
executare silită, potrivit
prevederilor prezentului cod."  

 
 

instituţiile publice, provenite din 
venituri proprii şi cele rezultate din 
raporturi juridice contractuale, precum 
şi creanţele care se încasează, se 
administrează, se contabilizează şi se 
utilizează de Banca de Export-Import 
a României EXIMBANK –S.A., 
provenite din fondurile alocate de la 
bugetul de stat, se execută prin organe 
proprii, acestea fiind abilitate să ducă 
la îndeplinire măsurile asigurătorii şi 
să efectueze procedura de executare 
silită, potrivit prevederilor prezentului 
cod.” 

(O.U.G. nr.129/2005) 

 

9  3. La articolul unic, după punctul 1 
se introduc trei puncte noi, pct. 11 – 
13, cu următorul cuprins: 
 
 
“11. După articolul 135 se introduce 
un articol nou, art. 1351, cu următorul 
cuprins : 

 
Articolul 1351 

Executarea silită împotriva veniturilor 
bugetului general consolidat 

 

3. La articolul unic, după punctul 
1 se introduc patru puncte noi, 
pct. 11 – 14, cu următorul cuprins:
 
 
11. nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Impozitele, taxele, contribuţiile şi 
orice alte venituri ale bugetului 
general consolidat nu pot fi urmărite 
de nici un creditor pentru nici o 
categorie de creanţe în cadrul 
procedurii de executare silită.” 

10 ARTICOLUL 179 
Organul competent 
 
   (4) Contestaţiile 
formulate împotriva 
actelor administrative 
fiscale emise de 
autorităţile administraţiei 
publice locale se 
soluţionează de către 
acestea. 
(O.G. nr.92/2003) 

 12. Alineatul (4) al articolului 179 va avea 
următorul cuprins:  
 
  „ (4) Contestaţiile formulate 
împotriva actelor administrative 
fiscale emise de autorităţile 
administraţiei publice locale precum 
si de alte autorităţi publice care, 
potrivit legii, administrează creanţe 
fiscale, se soluţionează de către 
aceste autorităţi.” 
 

Avand in vedere faptul ca 
dispozitiile Codului de procedura 
fiscala se aplica si de catre alte 
autoritati publice care 
administreaza creante fiscale, este 
necesara reglementarea 
competentei de solutionare a 
contestatiilor formulate impotriva 
actelor emise de aceste autoritati, 
dupa aceeasi procedura stabilita 
prin Codul de procedura fiscala. 

11  12. La articolul 189, după litera e) a 
alineatului (1) se introduce o literă 
nouă, lit. e1), cu următorul cuprins: 
 
e1) nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute la art. 521; 

13.  nemodificat  

12 ARTICOLUL 189  
Contravenţii  

 
 
 

 
 
 

 

 12



Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 (2) Contravenţiile 
prevăzute la alin. (1) se 
sancţionează astfel:  
……………………….. 
 
c) cu amendă de la 500 lei 
(RON) la 1.500 lei (RON), 
pentru persoanele fizice, şi 
cu amendă de la 2.500 lei 
(RON) la 5.000 lei (RON), 
pentru persoanele juridice, 
în cazul săvârşirii faptei 
prevăzute la alin. (1) lit. 
e);  
(O.G. nr.92/2003) 

 
 
 
13. La articolul 189, alineatul (2) 
litera c) va avea următorul cuprins: 
 
c) cu amendă de la 500 la 1.500 lei, 
pentru persoanele fizice, şi cu amendă 
de la 2.500 la 5.000 lei, pentru 
persoanele juridice, în cazul săvârşirii 
faptei prevăzute la alin. (1) lit. e) şi 
e1);” 
 
 

 
 
 
14 nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

13  

După articolul 194 
"Dispoziţii privind 
regimul vamal" se 
introduc două noi 
articole, articolul 1941 
"Dispoziţii privind 
stoparea ajutorului de 
stat" şi articolul 1942 
"Dispoziţii privind 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
recuperarea ajutorului 
de stat ilegal sau 
interzis", cu următorul 
cuprins:  

 

"ARTICOLUL  1941  
Dispoziţii privind 

stoparea ajutorului de 
stat 

(1) Stoparea acordării 
ajutoarelor de stat se 
realizează, de drept, prin:  
a) emiterea unei decizii a 
Consiliului Concurenţei în 
acest sens;  
b) emiterea unei decizii de 
către furnizorul ajutorului 
de stat ca urmare a 
exercitării activităţii de 
supraveghere, când 
constată incompatibilitatea 
între ajutoarele de stat 
acordate şi dispoziţiile 
Legii nr. 143/1999 privind 
ajutorul de stat, 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
republicată, precum şi a 
actelor normative emise în 
aplicarea acesteia.  
(2) Deciziile emise în 
condiţiile alin. (1) trebuie 
să cuprindă următoarele 
elemente:  
a) denumirea operatorului 
economic şi datele de 
identificare a acestuia;  
b) modalitatea de acordare 
a ajutorului de stat;  
c) data la care se realizează 
stoparea.  

ARTICOLUL  1942  
Dispoziţii privind 

recuperarea ajutorului de 
stat ilegal sau interzis 

(1) Deciziile Consiliului 
Concurenţei, precum şi 
deciziile furnizorilor de 
ajutor de stat prin care se 
dispune recuperarea unui 
ajutor de stat ilegal sau 
interzis constituie titlu 
executoriu. Dispoziţiile art. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
137 alin. (7)-(9) se aplică 
în mod corespunzător.  

(2) Recuperarea ajutoarelor 
de stat dispusă potrivit alin. 
(1) se realizează de către 
unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor 
Publice - Agenţia 
Naţională de Administrare 
Fiscală, respectiv de 
compartimentele de 
specialitate ale autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, potrivit Codului de 
procedură fiscală, cu 
excepţia Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor 
Statului, care va aplica 
propria procedură de 
recuperare.  

(3) Pentru sumele 
reprezentând ajutoare de 
stat de recuperat se 
datorează dobândă de la 
data la care ajutorul de stat 
a fost pus la dispoziţie 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
beneficiarului şi până la 
recuperarea sa.  

(4) Nivelul dobânzii 
aferente sumelor de 
recuperat cu titlu de ajutor 
de stat ilegal sau interzis va 
fi stabilit anual prin 
hotărâre a Guvernului.  

(5) Sumele recuperate 
reprezentând ajutoare de 
stat ilegale sau interzise se 
fac venit la bugetul de stat 
sau bugetele locale, după 
caz."  

(O.U.G. nr. 129/2005) 

14 La articolul 196, după 
alineatul (4) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(5), cu următorul 
cuprins:  

"(5) În aplicarea 
dispoziţiilor art. 1941 şi 
1942, Ministerul Finanţelor 
Publice va emite 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text Senat Text propus de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
instrucţiuni de aplicare, 
aprobate prin ordin al 
ministrului finanţelor 
publice."  

( O.U.G. nr. 129/2005) 
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