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Vă înaintăm,  alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor 

măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul 

Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte normative, trimis spre 

dezbatere pe fond, cu adresa nr.PLx.592/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei 

economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru 

completarea unor acte normative 

 

 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, în ședința din 1 aprilie 2019, plenul Camerei 

Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei 

economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru 

completarea unor acte normative, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în vederea 

examinării și depunerii unui nou raport. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare abilitarea 

Ministerului Finanțelor Publice de a exercita acţiuni de control asupra modului de 

utilizare a sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare/mecenat în scopul susţinerii 

unor activităţi fără scop lucrativ, al respectării destinaţiei fondurilor acordate, precum 

şi a modului de utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul general 

consolidat. De asemenea se instituie măsuri în domeniul inspecției economico-

financiare, efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, care să contribuie la reducerea 

riscului fraudării bugetului de stat, cu consecința reducerii cheltuielilor bugetare. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 17 

septembrie 2019. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 25 deputați, 

din totalul de 26 de membri. 

Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 18.09.2019  
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La dezbaterea acestui proiect de Lege au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

 

Menționăm că în data de 20 noiembrie 2018, Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci a depus raportul înregistrat cu nr. 4c-2/794/20.11.2018. În data de 6 februarie 

2019, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea raportului la comisie, 

deoarece ar exista o problemă de retroactivitate. 

În data de 5 martie 2019 a fost depus un nou raport de adoptare a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 privind 

reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de 

Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte normative, în forma 

Senatului, care a fost retrimis de la plen în data de 18 martie 2019, fără a fi specificat 

motivul retrimiterii. 

În consecință, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au hotărât 

cu majoritate de voturi, să mențină soluția propusă în raportul depus în data de 5 

martie 2019, înregistrat cu nr. 4c-2/60/05.03.2019, aceea de adoptare a proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea 

unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul 

Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte normative, în forma Senatului. 

La acest proiect de Lege au fost depuse amendamente din partea domnului 

deputat Erdei-Dolóczki István, care se regăsesc ca amendamente respinse în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

 

Marilen - Gabriel PIRTEA 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 

 

 

 

 

 



Anexă 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

 

Nr. 

 crt. 

 

 

Text OG nr. 18/2018 

Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor depuse 

Cameră 

decizională 

1.  ORDONANŢĂ nr. 

18 din 29 august 

2018 privind 

reglementarea unor 

măsuri în domeniul 

inspecţiei economico-

financiare efectuate 

de Ministerul 

Finanţelor Publice şi 

pentru completarea 

unor acte normative 

 Titlul Ordonanței se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

 

ORDONANŢĂ nr. 18 / 2018 

privind unele măsuri în 

domeniul sponsorizărilor sau al 

actelor de mecenat 

 

Autor: Erdei-Dolóczki István, 

deputat UDMR 

Pentru claritate, în concordanță 

cu amendamentele propuse la 

textul Ordonanței. 

Camera 

Deputaţilor 

2.  Art. I. - După 

articolul 11 din 

Legea nr. 32/1994 

privind 

sponsorizarea, 

publicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, 

nr. 129 din 25 mai 

1994, cu 

modificările şi 

completările 

ulterioare, se 

introduce un nou 

articol, articolul 111, 

 Articolul I 

Legea nr. 32/1994 privind 

sponsorizarea, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

1. Articolul 11 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

Art. 11 

”(1) Controlul respectării 

prevederilor art. 6, art. 8 și art. 

10, precum și al transferului 

bunurilor materiale sau 

Nu credem că vreo direcție din 

ministerul finanțelor publice 

este îndreptățită să efectueze 

controale la persoanele fizice 

beneficiare ale unei sponsorizări 

sau unui act de mecenat, 

respectarea termenilor 

contractelor respective revenind 

părților sau, în caz de litigiu, 

instanțelor judecătorești (cu alte 

cuvinte, țin de sfera civilă și nu 

de cea fiscală). 

 

Totuși, dată fiind facilitatea 

conferită de Legea nr. 32/1994, 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

 crt. 

 

 

Text OG nr. 18/2018 

Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor depuse 

Cameră 

decizională 

cu următorul 

cuprins: 

"- Art. 111. - 

Controlul modului de 

respectare a utilizării 

mijloacelor financiare 

şi a bunurilor 

materiale primite de 

beneficiarii 

sponsorizărilor şi 

mecenatelor, în 

scopul pentru care au 

fost transferate prin 

actele prevăzute la 

art. 1, se efectuează 

de către Ministerul 

Finanţelor Publice 

prin aparatul de 

inspecţie economico-

financiară, aşa cum 

este definit la art. 3 

alin. (1) din Normele 

metodologice privind 

înfiinţarea, 

organizarea şi 

funcţionarea 

inspecţiei economico-

financiare, aprobate 

prin Hotărârea 

Guvernului nr. 

mijloacelor financiare care fac 

obiectul contractului de 

sponsorizare, respectiv al actului 

de mecenat prevăzute la art. 1 se 

realizează de către Ministerul 

Finanțelor Publice prin Agenția 

Națională de Administrare 

Fiscală.  

(2) Controlul prevăzut la alin. (1) 

vizează aspectele reglementate de 

Legea nr. 241/2005 pentru 

prevenirea si combaterea 

evaziunii fiscale, cu modificările 

ulterioare, precum și al 

respectării prevederilor art. 25 

alin. (4) lit. i), art. 56 alin. (11)-

(14) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal cu 

modificările și completările 

ulterioare.” 

 

2. După articolul 11 se introduce 

un nou articol, articolul 111, cu 

următorul cuprins: 

”Art. 111 

Contestaţiile privind facilităţile 

prevăzute în prezenta lege, 

precum și obiecţiile și 

contestaţiile asupra celor 

constatate şi a eventualelor 

amendată implicit de Codul 

fiscal, prin care aceste sume pot 

fi deduse de la calculul 

impozitului pe profit, al 

impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor, respectiv 

direcționate din impozitul pe 

veniturile persoanelor fizice, 

considerăm că ANAF este 

autoritatea care ar trebui să 

urmărească realitatea acestor 

transferuri și legalitatea lor 

numai în scopul evitării 

fraudei/evaziunii fiscale și a 

încălcării legii din partea 

operatorilor economici (al căror 

control cade în sarcina 

organului fiscal). În rest, ar 

însemna depășirea atribuțiilor 

Executivului, mai ales ținând 

cont de rațiunea pentru care a 

fost înființată inspecția 

economico-financiară. 

Astfel, Normele metodologice 

prevăd efectuarea de inspecții 

economico-financiare la 

operatori economici (definiți în 

O.U.G. nr. 94/2011 la art. 3. 

pct. 5)  

5. operator economic - 
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Nr. 

 crt. 

 

 

Text OG nr. 18/2018 

Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor depuse 

Cameră 

decizională 

101/2012." sancțiuni aplicate în urma 

controlului prevăzut la art. 111 se 

soluţionează conform 

prevederilor Legii nr. 207/2015 

privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare.” 

 

Autor: Erdei-Dolóczki István, 

deputat UDMR 

denumire generică ce include: 

a) regiile autonome, înfiinţate 

de stat sau de o unitate 

administrativ-teritorială; 

b) companiile şi societăţile 

naţionale, precum şi societăţile 

comerciale la care statul sau o 

unitate administrativ-teritorială 

este acţionar unic; 

c) societăţile comerciale la care 

statul sau o unitate 

administrativ-teritorială deţine o 

participaţie majoritară; 

d) societăţile comerciale şi 

regiile autonome la care 

persoanele juridice de la lit. a)-

c) deţin direct sau indirect o 

participaţie majoritară; 

e) institutele naţionale de 

cercetare-dezvoltare, altele 

decât cele care funcţionează ca 

instituţii publice; 

f) alţi operatori economici, 

indiferent de forma de 

proprietate, pentru 

fundamentarea şi justificarea 

sumelor acordate de la bugetul 

general consolidat; 

Expresia operator economic nu 

include societăţi 
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Nr. 

 crt. 

 

 

Text OG nr. 18/2018 

Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor depuse 

Cameră 

decizională 

financiarbancare, societăţi de 

asigurări şi Societatea 

Comercială "Fondul 

Proprietatea" - S.A. 

 

Așadar, vreun controlul din 

partea inspecției economico-

financiare poate viza sponsorul 

sau mecena (dacă e operator 

economic beneficiar de 

subvenții, sume reprezentând 

ajutoare de stat și/sau alte 

scheme de finanțare de la 

oricare dintre bugetele 

componente ale bugetului 

general consolidat), în niciun 

caz beneficiarul persoană fizică. 

Persoanele fizice pot fi 

controlate doar pentru realitatea 

și legalitatea declarațiilor fiscale 

de către ANAF. 

3.  Art. II. - Controlul 

modului de respectare 

a utilizării fondurilor 

primite de beneficiarii 

sumelor redirecţionate 

în baza titlului IV din 

Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, 

cu modificările şi 

 Art. II 

(1) În termen de 60 de zile de la 

datele limită prevăzute de Legea 

nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru 

declararea fiecărui tip de impozit, 

Agenția Națională de 

Administrare Fiscală 

Publicarea listelor beneficiarilor 

și a sumelor de care au 

beneficiat (pe baza cărora se 

poate efectua analiza de risc la 

nivelul MFP/ANAF) 

echivalează cu transparentizarea 

cheltuirii/dispoziției asupra 

banilor publici. 

Camera 

Deputaţilor 



8 

 

Nr. 

 crt. 

 

 

Text OG nr. 18/2018 

Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor depuse 

Cameră 

decizională 

completările 

ulterioare, în scopul 

pentru care au fost 

înfiinţaţi sau 

funcţionează, se 

efectuează de către 

Ministerul Finanţelor 

Publice prin aparatul 

de inspecţie 

economico-financiară, 

aşa cum este definit la 

art. 3 alin. (1) din 

Normele 

metodologice privind 

înfiinţarea, 

organizarea şi 

funcţionarea inspecţiei 

economico-financiare, 

aprobate prin 

Hotărârea Guvernului 

nr. 101/2012. 

centralizează și publică pe site-ul 

propriu și al Ministerului 

Finanțelor Publice următoarele: 

a) lista beneficiarilor și sumele 

aferente declarațiilor informative 

prevăzute la art. 42 alin. (3) și art. 

56 alin. (11) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, pe 

tipuri de beneficiari, cu 

respectarea prevederilor legale 

privind protecția datelor 

personale; 

b) lista entităților 

nonprofit/unităților de cult și a 

beneficiarilor de burse private 

susținute de contribuabilii care au 

dispus asupra destinaţiei unei 

sume din impozit potrivit art. 

1231 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările 

ulterioare, cu sumele aferente, cu 

respectarea prevederilor legale 

privind protecția datelor 

personale; 

 

(2) În termen de 60 de zile de la 

depunerea situațiilor financiare 

anuale, respectiv de la declarațiile 

aferente trimestrului IV, după 
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Nr. 

 crt. 

 

 

Text OG nr. 18/2018 

Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor depuse 

Cameră 

decizională 

caz, Agenția Națională de 

Administrare Fiscală 

centralizează și publică pe site-ul 

propriu și al Ministerului 

Finanțelor Publice lista și sumele 

corespunzătoare resurselor 

obținute de la bugetul de stat și 

de la bugetele locale de către 

asociațiile sau federațiile, precum 

și fundațiile constituite în baza 

Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Autor: Erdei-Dolóczki István, 

deputat UDMR 

4.  Art. III. - După 

articolul 48 din 

Ordonanţa 

Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, 

publicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, 

nr. 39 din 31 

ianuarie 2000, 

aprobată cu 

modificări şi 

 Se elimină 

 

Autor: Erdei-Dolóczki István, 

deputat UDMR 

În OG nr. 26/2000 nu există 

sintagma sume primite de la 

bugetul general consolidat al 

statului, așadar adoptarea 

textului în forma inițială ar fi o 

gravă eroare de tehnică 

legislativă, ar introduce termeni 

nedefiniți în prealabil. 

Toate entitățile finanțabile 

(urmăribile în prezent prin 

Registrul entităţilor/unităţilor de 

cult pentru care se acordă 

deduceri fiscale potrivit art. 25 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

 crt. 

 

 

Text OG nr. 18/2018 

Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor depuse 

Cameră 

decizională 

completări prin 

Legea nr. 246/2005, 

cu modificările şi 

completările 

ulterioare, se 

introduce un nou 

articol, articolul 481, 

cu următorul 

cuprins: 

"- Art. 481 

Controlul privind 

fundamentarea, 

acordarea şi 

justificarea sumelor 

primite de la bugetul 

general consolidat al 

statului în condiţiile 

prezentei ordonanţe se 

efectuează de către 

Ministerul Finanţelor 

Publice prin aparatul 

de inspecţie 

economico-financiară, 

aşa cum este definit la 

art. 3 alin. (1) din 

Normele 

metodologice privind 

înfiinţarea, 

organizarea şi 

funcţionarea inspecţiei 

alin. (41) din Codul fiscal) 

conduc contabilitate, în partidă 

dublă sau simplă, depun fie 

situații financiare anuale, fie 

declarații din care reies clar 

sursele de venit, inclusiv cele de 

la bugetul general consolidat al 

statului (așa cum au fost 

calificate de Curtea de Conturi) 

și cheltuielile. Din aceste 

situații MFP poate urmări 

sumele asupra cărora 

contribuabilii au dispus, 

entitățile recipiente și sumele 

aferente. Publicarea acestei liste 

a fost cuprinsă la amendamentul 

propus la art. II. 

Din moment ce Codul fiscal 

prevede dispoziția asupra 3,5% 

din impozitul pe venit pentru 

”susținerea” acestor entități, 

”justificarea sumelor” 

irelevantă, iar în lipsa altor 

precizări controlul MFP 

transcende voința legiuitorului 

manifestată cu ocazia dezbaterii 

și adoptării Codului fiscal. 

Singurul control care poate fi 

efectuat asupra sumelor este cel 

al legalității cheltuirii lor, or 
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Nr. 

 crt. 

 

 

Text OG nr. 18/2018 

Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor depuse 

Cameră 

decizională 

economico-financiare, 

aprobate prin 

Hotărârea Guvernului 

nr. 101/2012." 

MFP dispune deja de pârghiile 

necesare. 
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