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pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei 

de control a Ministerului Finanţelor şi modificarea şi completarea 

unor acte normative 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind 

stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 

din 26 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează 

după cum urmează: 

 

- După articolul 17 se introduce un nou articol, art. 171, cu 

următorul cuprins: 

„Art. 171. - Controlul modului de respectare a fundamentării, 

declarării şi achitării contribuţiei trimestriale prevăzute la art.1, precum 

şi al modului de declarare şi achitare a contribuţiei trimestriale prevăzută 

la art. 12 se efectuează de către organele fiscale şi structurile teritoriale 

de inspecţie economico-financiară din subordinea Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, precum şi de către structura de inspecţie 

economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor.” 
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Art. II. - La articolul 47 din Legea minelor nr. 85/2003, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 

martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 47. - (1)  Verificarea exactităţii datelor şi a informaţiilor 

pe baza cărora se calculează taxa pentru activitatea minieră şi redevenţa 

minieră se face de către autoritatea competentă, organele fiscale şi 

structurile teritoriale de inspecţie economico-financiară din subordinea 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi de către structura 

de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor.” 

 

Art. III. - La articolul 51 din Legea petrolului nr. 238/2004, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 

iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se 

modifică și va avea următorul cuprins:  

„Art. 51. - (1) Verificarea exactităţii datelor şi a informaţiilor pe 

baza cărora se calculează redevenţa petrolieră se face de către autoritatea 

competentă, organele fiscale şi structurile teritoriale de inspecţie 

economico-financiară din subordinea Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, precum şi de către structura de inspecţie 

economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor.” 

 

Art. IV. - În cazurile reglementate la art. I-III din prezenta lege, 

structurile de inspecţie economico-financiară aplică în mod 

corespunzător prevederile art. 8-25 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei 

economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 107/2012, cu modificările și completările ulterioare, şi Normele 

metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei 

economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 30 iunie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituția României, republicată. 
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