ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005
privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata
obligaţiilor bugetare restante

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005
In vederea reglementarii unor masuri de disciplinare a contribuabililor, pentru a fi creata o
egalitate de tratament între contribuabili, pentru favorizarea unui mediu de afaceri
concurential si pentru punerea în aplicare a Programului de guvernare aprobat prin Hotarârea
Parlamentului nr. 24/2004,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
ART. I
La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele dispozitii
legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata:
1. art. 18 si 18^1 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea
privatizarii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002,
cu modificarile si completarile ulterioare;
2. art. 13 si 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea
procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii
nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor
comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale,
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu
modificarile si completarile ulterioare;
3. art. II din Legea nr. 191/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea
privatizarii, publicata în Monitorul Oficial al Romîniei, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004;
4. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare,
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 491/2002, publicata în Monitorul Oficial al Romîniei,
Partea I, nr. 522 din 18 iulie 2002;
5. art. V din sectiunea a 3-a a capitolului II din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind
unele reglementari ?n domeniul financiar, publicata în Monitorul Oficial al Romîniei, Partea I,
nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile
ulterioare;
6. art. 24-26 din sectiunea a 6-a a capitolului I din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004
privind reglementarea unor masuri financiare, publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. art. X din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri
financiare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, publicata în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004;
8. art. 2 lit. b) si d)-f), art. 26, 27, 31^4, 31^5, art. 32-33^1 si art. 37-42 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii
societatilor comerciale aflate în portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea
Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari, publicata în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 385 din 30 aprilie 2004, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 442/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 din 1
noiembrie 2004;
9. art. 1, 2, art. 4-10 si art. 12-14 din Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizarii si
dezvoltarii societatilor comerciale din domeniul agriculturii, publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. art. 4^1 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societatilor comerciale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicata ?n Monitorul Oficial
al Rom?niei, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Ordonanta Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea facilitatilor fiscale pentru
functionarea "Fondului Romano-American de Investitii", publicata ?n Monitorul Oficial al
Rom?niei, Partea I, nr. 196 din 29 august 1995, aprobata prin Legea nr. 98/1995, publicata ?n
Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I, nr. 257 din 8 noiembrie 1995, cu modificarile si
completarile ulterioare;
12. art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si
dezvoltarea tehnologica, publicata ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I, nr. 506 din 4
iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. art. 22^2 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a
Academiei de ?tiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata ?n Monitorul
Oficial al Rom?niei, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificarile si completarile
ulterioare;
14. orice alte dispozitii legale care reglementeaza acordarea de ?nlesniri la plata obligatiilor
bugetare restante.
ART. II
(1) Inlesnirile la plata acordate pana la data intrarii ?n vigoare a prezentei ordonante de
urgenta se vor derula potrivit dispozitiilor legale ?n vigoare la data acordarii.
(2) Societatile comerciale la care transferul dreptului de proprietate a avut loc pana la data
intrarii ?n vigoare a prezentei ordonante de urgenta si/sau care au clauze ?n contractul de
v?nzare-cumparare de actiuni, referitoare la acordarea de ?nlesniri la plata de catre autoritatea
implicata ?n privatizare, cu creditorii bugetari, vor beneficia de ?nlesnirile la plata
reglementate de prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea
privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau ale Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor
comerciale aflate ?n portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor
Statului si consolidarea unor privatizari, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.
(3) Societatile comerciale cuprinse ?n anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001 privind
privatizarea societatilor comerciale ce detin ?n administrare terenuri proprietate publica si
privata a statului cu destinatie agricola si ?nfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale caror contracte de v?nzare-cumparare de actiuni sau ?ncheiat pana la data intrarii ?n vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor beneficia de
?nlesnirile la plata reglementate de Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizarii si
dezvoltarii societatilor comerciale din domeniul agriculturii, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(4) Sumele reprezent?nd obligatii fiscale restante, ce fac obiectul ?nlesnirilor la plata
acordate potrivit dispozitiilor legale ?n materie, pot fi achitate anticipat de catre debitori.
ART. III

(1) Debitorii care au beneficiat de ?nlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului de stat,
bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului
asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetului Fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, acordate ?n baza reglementarilor legale ?n
materie, si care, pana la data de 30 aprilie 2005, fac dovada stingerii sumelor cuprinse ?n rate,
a obligatiilor fiscale curente, cu termene de plata pana la aceeasi data, precum si a ?ndeplinirii
celorlalte conditii ?n care ?nlesnirile au fost aprobate beneficiaza de mentinerea ?nlesnirilor
pentru sumele ramase de plata, ?ncep?nd cu data de 30 aprilie 2005, cu toate efectele
prevazute de lege.
(2) Pentru plata cu ?nt?rziere a ratelor si a obligatiilor curente de catre debitorii care se
?ncadreaza ?n prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculeaza si comunica acestora
diferenta de dobanda si penalitatea de ?nt?rziere aferenta, dupa caz, care se vor achita
conform prevederilor legale ?n vigoare.
(3) Prevederile de mai sus se aplica si debitorilor pentru care au ?nceput sau au continuat,
dupa caz, masurile de executare silita. In cazul executarii silite mobiliare sau imobiliare,
masurile de executare silita continua pana la valorificare, iar sumele obtinute din valorificare
vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost ?nceputa executarea silita, chiar
daca sumele recuperate prin executare silita se regasesc ?n sumele ce fac obiectul ratelor din
?nlesniri.
(4) In cazul ?n care garantia constituita la ?nceputul acordarii inlesnirii la plata s-a utilizat
pentru stingerea creantelor bugetare, se va constitui o noua garantie pentru sumele ramase de
plata.
(5) Pentru sumele ramase de plata organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice
?n a caror raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al debitorilor vor comunica acestora
graficele de plata refacute fara a se depasi numarul de rate aprobate initial.
(6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele esalonate, desi prin graficul de plata erau
stabilite termene si dupa data de 30 aprilie 2005, precum si pentru debitorii care au beneficiat
de ?nlesniri la plata ale caror termene de plata din grafice au expirat pana la data intrarii ?n
vigoare a prezentei ordonante de urgenta sau expira pana la data de 30 aprilie 2005, ?nlesnirea
la plata se considera respectata la data la care toate conditiile au fost sau vor fi ?ndeplinite, dar
nu mai t?rziu de data de 30 aprilie 2005, inclusiv ?n situatia ?n care nu au fost constituite ?n
termen garantiile sau nu a fost anuntata ?nstrainarea de active.
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