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Către  
: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca 
Compartimentul de Comunicare, Relatii Publice si Mass Media  

În atenţia                    : Domnului Radu Alin 
Ref.               Adresa nr. CJR-DGR 18641/06.09.2019 

De la                           

: D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA 

   Activitatea de Colectare 

 Serviciul Asistenta pentru Contribuabili 

Adresă 
Str. P-ta Avram Iancu nr. 19 
Tel : 0264/593328/int.628/616 
  Fax: 0264-592.223 

Nr. înregistrare/data : CJR_DEC-8728  /8.11..2019 

 
Stimate domnule, 
 

 Urmare  adresei Dvs. nr.  CJR-DGR 18641/06.09.2019, prin care ne solicitati sa 
va transmitem lunar modificarile legislative cu caracter general si specific, pe diferite tipuri 
de activitati, va transmitem datele solicitate, publicate in Monitorul Oficial, in luna 
octombrie 2019 dupa cum urmeaza: 
   

1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3040/2019 din 9 septembrie 
2019 privind modificarea Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 
având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, 
aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.741/2018 (M.Of. nr. 
798 din  2 octombrie 2019). 
 
 √  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.741/2018 
privind Ghidul de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 
pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea 
investiţiilor cu impact major în economie, se modifică și se înlocuiește cu 
Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
 
 2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3153/2019 din 19 
septembrie 2019 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de 

inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica 
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sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ (M.Of. nr. 798 din  2 octombrie 2019). 
 
 √  Se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspecţie 

economico-financiară, aşa cum este definit de art. 3 alin. (1) din Normele 
metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei 
economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, să 
constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 331, 345, 352 
şi 606 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare. 
 
 3. Ordinul ministrului finanţelor publice, ministrului muncii şi 
justiţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr. 3063/1376/1430/2019 din 10 
septembrie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de 
depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate" (M.Of. nr. 794 din  1 octombrie 2019). 
 
 √ Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 "Declaraţie privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 
nominală a persoanelor asigurate", precum şi anexele nr. 1.1 "Anexa 
angajator" şi nr. 1.2 "Anexa asigurat" la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1. 
 √ Anexa nr. 1.1 "Anexa angajator" şi anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" fac 
parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1). 
 √ Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2 - 5. 
 
 
 4. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr. 2547/2019 din 20 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind 

stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate datorate de q, precum şi a modelului şi 
conţinutului unor formulare (M.Of. nr. 800 din 2 octombrie 2019). 

 
 √  Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de 
asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de 
persoanele fizice, prevăzută în anexa nr. 1. 
 
 √ Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor: 

 a) "Notificare privind nedeclararea contribuţiei de asigurări sociale şi a 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice", 
prevăzută în anexa nr. 2; 
 b) "Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări 

sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din 
oficiu a obligaţiilor de plată", prevăzut în anexa nr. 3; 
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 c) "Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale 
şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice", 
prevăzută în anexa nr. 4; 
 d) "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a 

contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate pentru persoane fizice", prevăzută în anexa nr. 5. 
 
 √ Formularele se utilizează pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de 
asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele fizice începând cu anul fiscal 2018. 
 
 
 5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3192/2019 din 30 
septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor 
module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de 
raportare - Forexebug (M.Of. nr. 805 din 4 octombrie 2019). 
 

 √ Se modifică şi se completează Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac 
parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - 
Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 
aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
 6. Legea nr. 169/2019 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea şi 

completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor 
acte normative (M.Of. nr. 815 din  8 octombrie 2019). 

 
 √ Articolul V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor 
acte normative, se modifică şi se completează după cum urmează: 
  

 •  Alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 "(1^1) Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de 
drept privat, entităţilor fără personalitate juridică, precum şi persoanelor 
juridice de drept public aplicarea ştampilei pe declaraţii, cereri, contracte sau 
orice alte documente sau înscrisuri, săvârşită de către persoana din cadrul 
unei instituţii sau autorităţi publice, constituie abatere disciplinară şi atrage 
răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale." 
  
 • Se introduc trei noi alineate după alineatul 2, alineatele (2^1) - 
(2^3), cu următorul cuprins: 

    "(2^1) Persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica 

ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau 
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înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate 
în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice. 
     (2^2) Persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica 
ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre 

acestea şi persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entităţile fără 
personalitate juridică. 
     (2^3) Prevederile alin. (2^2) nu se aplică instituţiilor sau autorităţilor 
publice cărora prin acte normative de rangul legii, cu caracter special faţă de 
prezenta ordonanţă, li se impune expres folosirea ştampilelor." 
 
 7. Legea nr. 172/2019 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 815 din  8 octombrie 2019). 
 
 √  Se modifică alineatul (3), litera b) de la articolul 270 şi va avea 
următorul cuprins: 
     "b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma 
executării silite, cu excepţia situaţiei în care sunt transferate bunuri imobile de 
o persoană impozabilă unei instituţii publice în scopul stingerii unei obligaţii 
fiscale restante;". 
     √   Se abrogă alineatul (4), litera c) de la articolul 270. 
     √ Se modifică alineatul (9) de la articolul 316 şi va avea următorul 
cuprins: 
     "(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), organele fiscale 
competente nu înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă, 
societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
care prezintă risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se stabilesc 
criteriile pentru evaluarea riscului fiscal." 
     √  Se modifică alineatul (11), litera h) de la articolul 316 şi va avea 
următorul cuprins: 
     "h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice 
în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, prezintă 
risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se stabilesc criteriile pentru 
evaluarea riscului fiscal." 
 
 8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3217/2019 din 2 
octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea 

instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operaţiunilor de 
administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice 
guvernamentale (M.Of. nr. 830 din  11 octombrie 2019). 
 

 9. Legea nr. 179/2019 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al 
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francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal (M.Of. nr. 829 din  11 octombrie 2019). 
 
 √ Se modifică şi se completează Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997 

privind regimul juridic al francizei. 
 √ Se modifică punctul 15 al articolului 7 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal referitor la franciză. 
 
 10. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
496/4938/2019 din 1 octombrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de 
compensare potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 
705/2019 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea 
efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în 
perioada martie - mai 2019 asupra sectorului apicol" (M.Of. nr. 828 din 11 
octombrie 2019). 
11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3265/2019 din 10 octombrie 
2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor 
financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019 (M.Of. 
nr. 832 din  14 octombrie 2019). 
  

 √ Începând cu situaţiile financiare aferente trimestrului III al anului 2019, 
rapoartele privind situaţiile financiare, rapoartele privind notele la situaţiile 
financiare, precum şi alte rapoarte, sunt generate din Sistemul naţional de 
raportare - Forexebug, se depun la ordonatorii superiori de credite la 
termenele prevăzute de lege și nu se mai depun la Ministerul Finanţelor 
Publice şi la unităţile sale subordonate. 
 
 12. Legea nr. 185/2019 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 
(M.Of. nr. 848 din 18 octombrie 2019). 
 √  Se modifică alineatul (1), litera s) de la art. 456 și art. 464, precum și 
alineatul (1), litera c) de la art. 469 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Cu deosebită  consideraţie,  
 
 
Director General,                                           Șef Serviciu, 
  Ioan Pop                                            Stelia Irimies 
 
 
                   Elaborat de: Laura Stoica,inspector asistent , D.G.R.F.P. Cluj Napoca 
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