
                                       ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 
 
privind administrarea creanţelor  fiscale reprezentând comisionul datorat, până 
la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă 
şi obligaţiile fiscale accesorii aferente 
 
 
   Având în vedere faptul că, în prezent, bugetul de stat are de recuperat creanţe 
restante de la angajatorii care datorează sume cu titlu de comision, în baza Legii nr. 
130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, 
republicată, precum şi faptul că, începând cu data de 1 februarie 2011, a fost abrogată 
Legea nr. 130/1999, 
     Pentru a se evita împlinirea termenului de prescripţie privind recuperarea 
creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori până la data de 31 
decembrie 2010; 
    În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public, 
aceasta constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, 
şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, 
 
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 
ART. 1 
    (1) Creanţele reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 
de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea şi completarea 
carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în 
baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor 
încadrate în muncă, republicată, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, 
stabilite prin titluri de creanţă şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se fac venit la bugetul de stat şi au regim de creanţă fiscală. 
    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă, procedurile de administrare a creanţelor fiscale prevăzute la alin. (1) vor fi 
continuate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi unităţile sale 
subordonate care se subrogă în drepturile şi obligaţiile inspectoratelor judeţene de 
muncă, în calitate de creditor bugetar pe care le succedă de drept în această calitate. 
Administrarea creanţelor prevăzute la alin.(1) se îndeplineşte potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    (3)   Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1), inclusiv dobânzile, 
penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, pentru care dreptul de a cere 
executarea silită s-a prescris până la data preluării în administrare a acestora de către 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, rămân în responsabilitatea inspectoratelor 
teritoriale de muncă. 
      (4) Până la data de 31 martie 2013, pentru creaţele fiscale prevăzute la alin. (1), 
inspectoratele teritoriale de muncă vor preda Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală: 



    a) înscrisurile, în original, în care sunt individualizate creanţele datorate şi 
neachitate până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe şi care 
reprezintă titluri executorii, neatacate în termenul legal sau dispozitivul hotărârii 
judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva 
acestora; 
    b) situaţia soldurilor creanţelor fiscale prevăzute la alin.(1) ; 
    c) orice alte informaţii disponibile, necesare urmăririi şi verificării sumelor datorate. 
    (5) Procedura de predare-primire a documentelor şi informaţiilor prevăzute la alin. 
(4) va fi aprobată prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului 
muncii, familiei şi protecţiei sociale, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a 
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 
    (6) Debitorii sunt obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună, până 
la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la 
organul fiscal competent, declaraţii-inventar privind comisionul în sold la data de 28 
februarie 2013, inclusiv obligaţii fiscale accesorii,  neachitate până la data depunerii 
declaraţiei-inventar, care sunt asimilate declaraţiilor fiscale, prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
aplicându-se în mod corespunzător. 
    (7) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă, comisioanele prevăzute la alin. (1), inclusiv obligaţiile fiscale accesorii 
aferente acestora, se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale 
în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, într-un cont distinct de venituri al 
bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor. 
    (8) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a obligaţiilor 
bugetare cuprinse în declaraţiile-inventar prevăzute la alin. (6) se întrerup la data 
intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe, după această dată urmând să 
curgă un nou termen de prescripţie. 
    (9) Nedepunerea declaraţiei-inventar în termenul prevăzut la alin. (6) constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. Constatarea 
contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către organele fiscale competente. 
    (10) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (9) se completează cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    (11) Modelul şi conţinutul declaraţiei-inventar prevăzute la alin. (6) se aprobă prin 
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
     
   ART.2  
 Pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită, Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate se subrogă în toate drepturile şi 
obligaţiile procesuale ale Inspecţiei Muncii şi inspectoratelor teritoriale de muncă, 
după caz, şi dobândesc calitatea procesuală a acestora, în termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în toate procesele şi cererile aflate pe 
rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată. 
  
 
 
    



    ART. 3 
    Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 01 martie 2013. 
 
  ART. 4 
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, art. I şi IV din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2011 privind administrarea creanţelor 
bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2012, de 
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 145 din 28 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 
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