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Nr. 9/21.04.2022

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI, SENAT

Domnului Secretar General Tiberiu Horaţiu Gorun

Stimate Domnule Secretar General,

Ca răspuns la adresa dvs. nr, XXX\//1998 din 19.04.2022, prin care aţi solicitat, în baza art. 53 alin (2) lit. 
e) al Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare republicate (LRFB), opinia Consiliului Fiscal cu 
privire la o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 256/2018 privind unele 
măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere 
referitoare la perimetre petroliere offshore {b242/2022), vă comunicăm următoarele:

• Legea nr. 69/2010 prevede la articolul 53 alin. (2) lit. e) drept una dintre atribuţiile Consiliului 
Fiscal „analiza şi elaborarea de opinii şi recomandări, atât înainte de aprobarea de către 
Guvern, cât şi înainte de transmiterea către Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a 
rectificărilor bugetare, precum şi asupra altor iniţiative legislative care pot avea un impact 
asupra volumului cheltuielilor bugetare, precum şi evoluarea conformităţii acestora cu 
principiile şi regulile fiscale prevăzute de prezenta lege".

• în acest sens, LRFB specifică, conform art. 15. alin. (1) că: „în cazul propunerilor de Introducere 
a unor măsuri/politicl/inlţiative legislative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor 
bugetare, iniţiatorii au obligaţia să prezinte: a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea 
nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia 
de calcul utilizată; b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este 
compatibila cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu 
legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară".

• în cazul propunerilor legislative care conduc la diminuarea veniturilor bugetare, conform art. 
21, „se va elabora fişa financiară potrivit prevederilor ort. 15 din Legea nr. 500/2002, care 
trebuie să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele condiţii: (a) sa aibă avizul
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Ministerului Finanţelor Publice şi al Consiliului Fiscal, conform căruia impactul financiar a fost 
luat în calcul 7n prognoza veniturilor bugetare şi nu afectează ţintele bugetare anuale şi pe 
termen mediu; (b) să fie însoţită de propuneri de măsuri de compensare a impactului financiar 
respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare".

• Din analiza propunerii legislative mai sus menţionate şi a expunerii de motive ce o însoţeşte, 
se preconizează că aceasta va avea un impact bugetar pozitiv prin creşterea veniturilor 
bugetare. Având în vedere că nu este vizata o majorare a cheltuielilor bugetare, respectiv o 
diminuare a veniturilor bugetare, propunerea legislativă nu intră în sfera situaţiilor 
reglementate de LRFB în care este necesară emiterea unei opinii a Consiliului Fiscal.

Cu consideraţie,

Preşedintele Consiliului Fiscal

Acad. Daniei Dăianu
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