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Rezumat: Consacrăm studiul de față abordării juridice a exonerării de la plata către bugetul consolidat a 

anumitor categorii de obligații, din două perspective. Una, în materia legiferării exonerării unor sume considerate de 

către auditorii publici externi ai Curții de Conturi că reprezintă prejudicii cu impact bugetar. A doua, când se anuleaza 

diferentele de obligatii fiscale stabilite de organele ANAF prin decizie de impunere, ca urmare a mai multor cauze, la 

care ne oprim în demersul nostru. Lucrarea de față se bazează pe conținutul expunerilor de motive/ notelor de 

fundamentare ale actelor normative care intervin în domeniu (preponderent prin legi speciale), dar mai ales pe 

prevederile legislative cu incidență asupra temei tratate de noi aici, cu luarea în considerare a principiilor de drept 

financiar/ bugetar public. 

 

Cuvinte cheie: datorii/creanțe bugetare; buget consolidat;  norme fiscale; instituții de control financiar/audit. 

 

 

1. Introducere 

 

Așa cum arătam și într-o lucrare de specialitate publicată anterior (Bostan & Hurjui, 2014), instituția  

exonerării de la plata către bugetul consolidat a unor sume a căpătat un contur tot mai clar în ultimii ani, 

aceasta având la bază mai multe legi. În dreptul financiar românesc această problematică nu-și regăsește o 

tratare tocmai completă, poate și din cauză că practica - întinsă pe parcursul mai multor decenii - nu a oferit 

foarte multe exemple/ cazuistică în această materie. Totuși, acest tip de măsuri instituționale prezintă o 

importanță aparte pentru funcționarea adecvată a sistemului bugetar național și a fost abordată, fie și 

tangențial, de mai mulți specialiști ai domeniului studiat (Aniței, 2011; Drosu-Şaguna & Tofan, 2010; 

Bostan, 2010, 2015; Costea, 2015; Gherghina, 2013; Minea & Costaș, 2008; Postolache, 2009; Rațiu, 2013). 

În privința rațiunii/ motivării adoptării acestora și consecințelor din plan practic, într-un context când 

economia națională încă resimte efectele crizei financiare (Maha & Mariciuc, 2009; Oprea & Petrişor, 2011; 

Oprea et al., 2013), ne referim în cele ce urmează, debutând cu abordarea legiferării exonerării de la plata 

către bugetul consolidat a unor sume considerate de către auditorii publici externi că reprezintă prejudicii cu 

impact bugetar.  

Este vorba despre exonerarea de la plată a unor sume de natură salarială pe care personalul din 

sectorul bugetar ar fi trebuit să le restituie în baza deciziilor emise de angajatori în urma controalelor 

financiare sau a acțiunilor de audit efectuate de Curtea de Conturi, prin care s-a considerat că s-au produs 

prejudicii care includ respectivele sume.  

Tot în prima parte ne oprim și asupra exonerarii de la plată a instituţiilor publice care trebuiau să 

asigure sprijin financiar pentru unităţile de cult, dar și în cazul sumelor datorate de personalul medical care a 

funcționat în cadrul centrelor de permanenţă (2008-2011), acesta având statut de ”medic de familie” și care a 

decontat activitatea utilizând ”tarife neconforme”. 

Evident, prin importanța sa, sectorul agroalimentar nu putea fi evitat, de aceea noi insistând și în cazul 

exonerării pentru sumele acordate beneficiarilor primei pe exploataţie şi pe cap de animal, „care nu au 

respectat condiţia de eligibilitate privind lipsa datoriilor bugetare”. 

În fine, în partea a doua a demersului nostru, ne aplecăm asupra zonei obligațiilor fiscale, anulate 

prin acte normative de cea mai înaltă forță de aplicare - legea. 

 

 

2. Legiferarea exonerării de la plata către bugetul consolidat a unor sume considerate 

prejudicii cu impact bugetar, de către Curtea de Conturi  

 

 Mai întâi avem în vedere legiferarea exonerării de la plata către bugetul consolidat a unor sume 

considerate de către auditorii publici externi că reprezintă prejudicii cu impact bugetar.  
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2.1. Exonerarea de la plată pentru sume primite de personalul din sectorul bugetar, stabilite de 

Curtea de Conturi ca fiind ilegal acordate. Un prim act legislativ adoptat în acest sens îl constituie Legea 

privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice 

(Legea no. 84, 2012). Prin aceasta (art. 2, alin. 1) se exonerează de la plată sumele de natură salarială pe care 

personalul din sectorul bugetar ar fi trebuit să le restituie în baza deciziilor emise de angajatori în urma 

controalelor financiare sau a acțiunilor de audit efectuate de Curtea de Conturi, prin care s-a considerat că s-

au produs prejudicii care includ respectivele sume.  

Potrivit art. 1, legea se aplică personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite până 

la intrarea în vigoare a Legii-cadru no. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, în baza: (1) contractelor/ acordurilor colective de muncă legal încheiate și înregistrate la autoritățile 

competente şi necontestate în justiție, (2) hotărârilor consiliilor locale/ judeţene, (3) contractelor de 

muncă/convenţiilor civile încheiate în cadrul proiectelor cu fonduri EU, în care entități ale Ministerul 

Educaţiei au calitatea de beneficiar/ partener. 

Totuși, sumele recuperate până la data intrării în vigoare a legii menționate, nu se restituie (art. 2, 

alin. 2). 

La cca. doi ani după adoptarea legii sus menționate, Parlamentul a emis o lege cu conținut 

asemănător - Legea privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din 

fonduri publice (Legea no. 124, 2014). La art. 1, se precizează că este vizat personalul ale cărui drepturi 

salariale au fost stabilite în baza legislației salarizării din sectorul bugetar, aplicabilă anterior intrării în 

vigoare a Legii-cadru no. 330/2009 (privind salarizarea unitară), inclusiv acelor persoane absolvente de 

învăţământ superior, care au susţinut şi promovat examenul de licenţă, încadrat pe funcţii corespunzătoare 

nivelului de studii absolvit şi care nu poate face dovada deţinerii unei diplome de licenţă, ca urmare a 

neeliberării acesteia de către instituţiile abilitate. 

Potrivit art. 2, alin. 1, se aprobă exonerarea de la plată pentru acele diferențe salariale, pe care 

personalul sus indicat trebuie să le restituie ca urmare a considerării lor că au natura unor prejudicii în urma 

controalelor Curții de Conturi sau alte instituţii cu asemenea atribuţii. Exonerările privesc (cf. art. 2, alin. 2-

5) prejudicii în legătură cu: 

- contravaloarea tichetelor cadou pentru anii 2008 şi 2009, acordate personalului din învăţământul 

preuniversitar prin hotărâri ale consiliilor locale; 

- indemnizaţiile pentru concediile medicale ale salariaţilor suportate integral din credite primite de la 

bugetul de stat şi nerecuperate în termenul legal de prescripție din fondurile sistemului de Asigurări Sociale 

de Sănătate, pe care persoanele persoanele considerate responsabile trebuia să le suporte; 

- despăgubirile constând din salariile reactualizate, inclusiv cele morale, acordate persoanelor 

disponibilizate din administraţia publică (pe bază de hotărâri judecătoreşti) în urma aplicării unor acte 

normative guvernamentale care ulterior au fost respinse sau declarate neconstituţionale; 

- plata drepturilor salariale acordate celor numiţi în funcţii publice în temeiul unor acte normative 

guvernamentale şi care au continuat exercitarea funcţiilor şi după respingerea sau declararea respectivelor 

acte lor ca fiind neconstituţionale. 

 

 2.2. Exonerarea de la plată în sfera instituţiilor publice care trebuiau să asigure sprijin financiar 

pentru unităţile de cult. Sprijinul în cauză s-a acordat potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului 

no. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România.  

 În acest sens, Guvernul a emis o ordonanță de urgenţă (OUG no. 68, 2014) prin care se aprobă 

exonerarea de la plată a instituţiilor respective, pentru sumele reprezentând contribuţii pentru personalul 

neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, acordate în anii 2011-2014, ce trebuie să le restituie drept 

consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control. 

 Mai precis, potrivit Art. II, la data intrării în vigoare încetează restituirea sumelor reprezentând 

contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, pentru care s-a constatat că au fost 

acordate cu crearea de prejudicii. 

 

 2.3. Exonerarea de la plată a sumelor datorate de medicii de familie care au asigurat continuitatea 

asistenţei medicale în centrele de permanenţă (2008-2011) decontând tarife neconforme. Considerându-se 

că sumele imputate medicilor de familie care și-au desfășurat activitatea în centre de permanență (perioada 

28 mai 2008 - 1 iunie 2011), când decontarea serviciilor s-a făcut la tarife neconforme, nu ar trebui să 

presupună restituiri bănești din partea acestora, Parlamentul a adoptat măsura amnistierii fiscale a acestei 

categorii. Principalul motiv al legiferării (Legea no. 149, 2014), de care beneficiază 1157 medici, îl 

constituie imposibilitatea stabilirii vinovăției văduvite a vreunei persoane sau instituții implicate pe tot 
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parcursul procesului de derulare a contractelor pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în 

regim de gardă prin centrele de permanență.  

 Expunerea de motive a proiectului de lege mai reține și: imposibilitatea achitării sumelor imputate de 

către respectivii medici, pericolul refuzului acestora de a mai presta activitatea în centrele amintite, dar și 

imposibilitatea recuperării în termen rezonabil a sumelor/ prejudiciilor considerate ca atare de Curtea de 

Conturi.  

 Actul normativ în discuție, la art. 1, stipulează că privește exclusiv acei medici care au asigurat 

continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă organizate în baza Legii no. 

263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în 

perioada amintită. Obiect al exonerării îl constituie doar sumele în legătură cu acoperirea cheltuielilor de 

administrare şi funcţionare ale cabinetelor, ”rezultate din deciziile de impunere emise de casele judeţene de 

asigurări de sănătate, drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii” (art. 2, alin. 

1).  

 În privința sumelor deja recuperate, ca urmare a deciziilor menționate, acestea se restituie în termen 

de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii - 26.10.2014 (art. 2, alin. 2). 

 

 2.4. Exonerarea de la plată pentru sumele acordate beneficiarilor primei pe exploataţie şi pe cap 

de animal, „care nu au respectat condiţia de eligibilitate privind lipsa datoriilor bugetare”. Măsura 

amnistierii fiscale a unor debite în legătură cu ilegalități constatate de Curtea de Conturi privitoare la plăţile 

naţionale directe complementare în sectorul zootehnic a intervenit într-un context asupra căruia ne oprim, pe 

scurt, în continuare (Proiectul Legii no. 48, 2014).  

 Mai întâi, trebuie spus că în anii 2007 - 2010 au fost aprobate unele ordine pentru stabilirea modului 

de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi 

naţionale directe complementare (PNDC) în zootehnie, conform normelor EU (Ordinul MADR no. 295, 

2007; Ordinul MADR no. 98, 2010). Respectivele ordine conţineau o prevedere care stipula că producătorii 

agricoli, pentru a beneficia de plăţile naţionale directe complementare, trebuie să nu aibă datorii la bugetul 

public/ consolidat, în acest sens aceştia depunând o declaraţie pe propria răspundere. Începând cu anul 2011, 

aceste cerinţe nu au mai fost incluse în ordinele adoptate (Ordinul MADR no. 108, 2011; Ordinul MADR no. 

165, 2011). Urmare efectuării unui audit, în anul 2011, de către Curtea de Conturi a României, prin Camerele 

sale judeţene de Conturi, în sarcina majorităţii centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură (APIA) s-a reţinut obligaţia de a recupera sumele acordate „necuvenit” fermierilor beneficiari ai 

primei pe exploataţie şi a primei pe cap de animal, „care nu au respectat condiţia de eligibilitate privind lipsa 

datoriilor la bugetul de stat şi/sau local”.  

 Pentru punerea în executare a dispoziţiilor Curţii de Conturi a României, exprimată prin deciziile 

emise de Camerele judeţene de Conturi, centrele judeţene ale APIA au solicitat informaţii autorităţilor fiscale 

ale statului cu privire la existenţa/inexistenţa datoriilor la bugetul de stat şi/sau local în sarcina beneficiarilor 

PNDC în sectorul zootehnic, la data depunerii cererilor de acordare a sprijinului financiar. Acest demers s-a 

iniţiat deoarece o mare parte din beneficiarii PNDC au informat că la data depunerii cererii de sprijin nu 

aveau cunoştinţă de existenţa datoriilor, sau că aceste datorii erau exigibile la finalul anului respectiv 

(măsurile afectau un număr de 9 700 beneficiari cu un efectiv de peste 237 000 capete animale -  Expunere 

de motive la Proiectul Legii no. 48, 2014).  

 La sesizarea unor producători agricoli privind condiţiile acordării PNDC în zootehnie şi existenţa 

datoriilor la bugetul de stat şi/sau bugetul local, Comisia Europeană a adus clarificări care au determinat 

propunerea unui act normativ prin care să fie eliminate efectele juridice produse de Ordinul no. 295/2007 şi 

ordinele subsecvente, constând în restituiri de sume etc. 

 Drept urmare, prin legea adoptată (Legea no. 48, 2014) se reglementează faptul ca solicitările 

beneficiarilor plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic din campania 2007 – 2011, să se 

considere eligibile, fără a ține cont de declarația pe proprie răspundere privind condiția referitoare la lipsa 

datoriilor restante la bugetul de stat și/sau la bugetul local la data solicitării primelor.  

 De asemenea, se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând primele pe care 

beneficiarii trebuie să le restituie (inclusiv penalităţile de întârziere) ca urmare a verificărilor de către 

centrele județene ale APIA dispuse de camerele de conturi județene și a municipiului București prin deciziile 

emise. 

 Apoi, ”Titlurile de creanţă/notificările de punere în întârziere, emise de către centrele judeţene ale 

APIA sau a municipiului Bucureşti pentru punerea în aplicare a deciziilor emise de camerele de conturi (...) 

sunt anulate prin efectul aceleași legi” (art. 1, alin. 2), iar ”Sumele recuperate sau, după caz, depuse voluntar 

de către beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic în contul de subvenţii al 

APIA până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în baza titlurilor de creanţă/notificări de punere în 

http://juridica.ugb.ro/
http://lege5.ro/en/Gratuit/gu3dombu/legea-nr-263-2004-privind-asigurarea-continuitatii-asistentei-medicale-primare-prin-centrele-de-permanenta?pid=&d=2004-06-28
http://lege5.ro/en/Gratuit/gu3dombu/legea-nr-263-2004-privind-asigurarea-continuitatii-asistentei-medicale-primare-prin-centrele-de-permanenta?pid=&d=2004-06-28


întârziere, emise de către centrele judeţene ale APIA sau a municipiului Bucureşti pentru punerea în aplicare 

a deciziilor (...), se restituie (art. 1, alin. 3). Este reglementat și faptul ca solicitanții menționați anterior să 

beneficieze în continuare de plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic.  

   

3. Anularea diferențelor de obligații fiscale stabilite de ANAF prin decizie de impunere emisă și 

comunicată contribuabilului 

 

 La jumătatea exercițiului financiar 2015 a fost adoptată Legea privind anularea unor obligaţii fiscale 

(Legea nr. 209, 2015). Motivarea adoptării acestei legi a avut în vedere, pe lângă „înlăturarea inechităţilor 

apărute în aplicarea practică a prevederilor Codului Fiscal în ce priveşte recalificarea unor activităţi 

independente ca activităţi dependente”, și următoarele: 

 -  „necesitatea îndreptării situaţiilor generate de interpretările diferite a legislației referitoare la 

acordarea drepturilor de care pot beneficia salariații în desfășurarea activității de transport pe parcurs extern, 

în speță indemnizația de delegare/detașare (IDD) şi interpretării naturii IDD plătite de agenţii de muncă 

temporară, interpretare care presupune corelarea normelor fiscale cu cele de dreptul muncii”; 

 - „inechitatea rezultată de aplicarea prevederilor legale urmare cărora persoanele fizice sunt obligate 

la plata unei contribuţii de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului minim brut pe ţară, cu 

toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel”.  

 Între măsurile incluse în legea amintită (Legea nr. 209, 2015) regăsim „anularea diferențelor de 

impozite și taxe, precum și a accesoriilor aferente acestora, stabilite ca urmare a reîncadrării/reconsiderării de 

către organul fiscal a unor operațiuni/activități/tranzacții, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015 

și neachitate la data intrării în vigoare a actului nrormativ”. Este asociată aici și anularea diferenţelor de 

obligaţii fiscale „stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca 

urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizație primită pe perioada delegării și detașării de către 

angajații care efectueză transport internațional, precum şi a celor plătite de către agenţii de muncă temporară,  

aferente perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015. Se propune ca pentru aceeași perioadă să nu se recalifice 

sumele de această natură iar organul fiscal să nu mai emită decizie de impunere”. 

 De asemenea, se anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată (TVA) aferentă veniturilor 

reprezentând drepturi de proprietate intelectuală, stabilite de Agenția Națională de Administrare Fiscală 

(ANAF) prin decizie de impunere ca urmare a depășirii plafonului și neînregistrării ca plătitor de TVA și 

neachitate până la intrarea în vigoare a legii sus menționate. 

Totodată, intervine anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin același tip de 

decizie (neachitată până la intrarea în vigoare a legii), datorată de persoanele pentru care baza de calcul a 

respectivei contribuții este mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară. Perioadele fiscale în cauză 

sunt cele cuprinse între 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2014, iar pentru acestea organul ANAF nu va mai 

emite decizie de impunere. 

Referindu-ne și la un alt plan al obligațiilor bugetare, și anume cel a contribuţiilor de asigurări 

sociale de sănătate,  arătăm că se anulează sumele datorate la acest capitol începând cu 1 ianuarie 2012 şi 

până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 178/2015. Este 

vorba despre categoriile de persoane menţionate la art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, care beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, dar care prevederile Codului fiscal 

nu le menţionează expres ca fiind exceptate. 

Întrucât, în practică, organele fiscale au pus în aplicare prevederile Capitolelor II şi III ale Titlului 

IX2 din Codul fiscal, stabilind în sarcina persoanelor menţionate la art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, 

contribuţii de asigurări sociale de sănătate, se anulează prin normă imperativă (Legea nr. 225, 2015) sumele 

datorate, de exemplu, „de către copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, 

dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 

luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din 

sistemul de protecţie a copilului, persoanele cu handicap, bolnavii cu afecţiuni incluse în programele 

naţionale de sănătate, femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat 

contribuţia sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară etc.”. 

În mod efectiv, anularea sumelor la care ne-am referit presupune îndeplinirea unor proceduri speciale 

(Ordin ANAF no. 2202, 2015). 

 

Concluzii 

 

Legiferarea exonerării de la plata către bugetul consolidat a unor sume considerate de Curtea de 

Conturi că reprezintă prejudicii cu impact bugetar și-a regăsit recent loc în dreptul public românesc. În 
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lucrare nu am insistat asupra consecințelor bugetare (noi nu le apreciem ca fiind foarte importante, având în 

vedere că nu au o pondere ridicată în PIB-ul României, dar și faptul că normele date nu vor opera perpetuu), 

însă remarcăm existența mai mult a unor conotații de ordin social. 

Dacă ne referim la anularea diferentelor de obligatii fiscale stabilite de ANAF prin decizie de 

impunere emisa si comunicată contribuabilului, cu certitudine, măsurile de anulare propuse asigură premisele 

menţinerii în activitate a unor contribuabili pentru care au fost stabilite obligaţii fiscale de natura celor 

arătate în cuantum mare şi prin recuperarea cărora s-ar putea ajunge intrarea în insolvență/faliment a 

contribuabililor în cauză cu consecințe sociale și economice negative. 

Pe de altă parte, dincolo de faptul că se corectează unele inechităţi pentru trecut, se evită litigiile care 

pot fi costisitoare atât pentru contribuabilii contestatori cât și pentru ANAF.  

De reținut că odată cu anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, se vor anula și eventualele 

accesorii (dobânzi, majorări de întârziere etc.) calculate de organele fiscale. 
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