
GUVERNUL ROMÂNIEI
O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală

În vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu privire la:— îmbunătățirea practicilor de gestionare a creanțelor fiscale și arieratelor, precum și la întărirea controlului asupracontribuabililor, menționate la pct. 17 din Scrisoarea suplimentară de intenție, semnată de autoritățile române la data de8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009, ratificatăprin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul MonetarInternațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prinDecizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnatăde autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaționaldin 21 septembrie 2009;— adoptarea prin ordonanță de urgență, până la finele lunii aprilie 2010, a legislației de îmbunătățire a administrațieifiscale, menționată la pct. 10 din Scrisoarea de intenție, semnată de autoritățile române la București la 5 februarie 2010 și aprobatăprin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010, ratificată prin Ordonanța de urgență aGuvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenție, semnată de autoritățile române la București la 5 februarie 2010 șiaprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010, și pentru modificarea Ordonanțeide urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional,convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin DeciziaConsiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată deautoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din21 septembrie 2009;— elaborarea și adoptarea de către Guvernul României, prin ordonanță de urgență, a legislației privind Codul de procedurăfiscală, care vizează creșterea eficienței managementului fiscal, până la finele lunii aprilie 2010, menționată la pct. B din anexa Ila Memorandumul suplimentar de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 18 februarie 2010 șila Bruxelles la 22 februarie 2010, ratificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumuluisuplimentar de înțelegere (primul addendum la Memorandumul de înțelegere) dintre Uniunea Europeană și România, semnat laBucurești la 18 februarie 2010 și la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeanăși România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București șila Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate deÎmprumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate deÎmprumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009,având în vedere recomandările misiunii de asistență tehnică a Fondului Monetar Internațional (FMI) acordată AgențieiNaționale de Administrare Fiscală în cursul anului 2009 și luând în considerare recomandarea reprezentantului regional al FMIpentru România și Bulgaria, respectiv de a nu utiliza procedura de cesiune a creanțelor fiscale datorită riscurilor ce pot apărea înceea ce privește managementul arieratelor,ținând cont de faptul că în cazul neadoptării prin ordonanță de urgență a măsurilor vizate, conform angajamentelorasumate, România se expune riscului ca tranșele ulterioare ale împrumuturilor acordate de FMI și UE să nu fie eliberate,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a cărorreglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I.— Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul deprocedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completărileulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se abrogă.2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un noualineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:„(2) Comisia fiscală centrală constituită potrivit art. 6 dinCodul fiscal are responsabilități de elaborare a deciziilor cuprivire la aplicarea unitară a prezentului cod, a legislațieisubsecvente acestuia, precum și a legislației care intră în sferade aplicare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”3. La articolul 21 alineatul (2), litera b) se modifică șiva avea următorul cuprins:„b) dreptul la perceperea dobânzilor, penalităților deîntârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, în condițiilelegii, denumite creanțe fiscale accesorii.”

4. La articolul 22, litera d) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„d) obligația de a plăti dobânzi, penalități de întârziere saumajorări de întârziere, după caz, aferente impozitelor, taxelor,contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat,denumite obligații de plată accesorii;”.5. La articolul 71, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(2) Obligațiile fiscale se consideră a fi îndeplinite în termen,fără perceperea de dobânzi, penalități de întârziere sau majorăride întârziere, după caz, ori aplicarea de sancțiuni prevăzute delege, dacă acestea se execută în termen de 60 de zile de laîncetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1).”6. La articolul 97, după alineatul (3) se introduce un noualineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:„(4) În situația în care organele de inspecție fiscală constatăcă evidențele contabile sau fiscale ori declarațiile contribuabiluluisunt incorecte, incomplete, false, precum și în situația în care



acestea nu există sau nu sunt puse la dispoziție, organele deinspecție vor stabili obligația fiscală prin utilizarea metodelorindirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor.Procedurile și metodele indirecte de reconstituire a veniturilorsau cheltuielilor se aprobă prin ordin al președintelui AgențieiNaționale de Administrare Fiscală.”7. La articolul 115 alineatul (1), literele a) și c) se modificăși vor avea următorul cuprins:„a) sumele datorate în contul ratei din luna curentă dingraficul de plată a obligației fiscale pentru care s-a aprobat oeșalonare la plată, precum și dobânda sau majorarea deîntârziere, după caz, datorată în luna curentă din grafic sausuma amânată la plată, împreună cu dobânda sau majorareade întârziere, după caz, datorată pe perioada amânării, în cazulîn care termenul stabilit pentru plata sumelor respective seîmplinește în luna curentă, precum și obligațiile fiscale curentede a căror plată depinde menținerea valabilității înlesniriiacordate;...............................................................................................c) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul deplată a obligației fiscale pentru care s-a aprobat eșalonarea,până la concurența cu suma eșalonată la plată sau până laconcurența cu suma achitată, după caz, precum și sumaamânată la plată împreună cu dobânda sau majorarea deîntârziere datorată pe perioada amânării, după caz;”.8. La titlul VIII, denumirea capitolului III se modifică și vaavea următorul cuprins:
„CAPITOLUL IIIDobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere”

9. Articolul 119 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 119

Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadență de cătredebitor a obligațiilor de plată, se datorează după acest termendobânzi și penalități de întârziere.(2) Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentrusumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscaleaccesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită,cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum și sumelereprezentând echivalentul în lei al bunurilor și sumelorconfiscate care nu sunt găsite la locul faptei.(3) Dobânzile și penalitățile de întârziere se fac venit labugetul căruia îi aparține creanța principală.(4) Dobânzile și penalitățile de întârziere se stabilesc prindecizii întocmite în condițiile aprobate prin ordin al președinteluiAgenției Naționale de Administrare Fiscală, cu excepția situațieiprevăzute la art. 142 alin. (6).”10. Articolul 120 se modifică și va avea următorulcuprins:

„ARTICOLUL 120
Dobânzi

(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere,începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență șipână la data stingerii sumei datorate inclusiv.(2) Pentru diferențele suplimentare de creanțe fiscalerezultate din corectarea declarațiilor sau modificarea unei deciziide impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediaturmătoare scadenței creanței fiscale pentru care s-a stabilitdiferența și până la data stingerii acesteia inclusiv.

(3) În situația în care diferențele rezultate din corectareadeclarațiilor sau modificarea unei decizii de impunere suntnegative în raport cu sumele stabilite inițial, se datoreazădobânzi pentru suma datorată după corectare ori modificare,începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la datastingerii acesteia inclusiv.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se datoreazădobânzi după cum urmează:a) pentru impozitele, taxele și contribuțiile stinse prinexecutare silită, până la data întocmirii procesului-verbal dedistribuire inclusiv. În cazul plății prețului în rate, dobânzile secalculează până la data întocmirii procesului-verbal dedistribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, dobânzilesunt datorate de către cumpărător;b) pentru impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datoratebugetului general consolidat de către debitorul declaratinsolvabil care nu are venituri și bunuri urmăribile, până la datatrecerii în evidența separată, potrivit prevederilor art. 176.(5) Modul de calcul al dobânzilor aferente sumelorreprezentând eventuale diferențe între impozitul pe profit plătitla data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere șiimpozitul pe profit datorat conform declarației de impunereîntocmite pe baza situației financiare anuale va fi reglementatprin norme metodologice aprobate prin ordin al președinteluiAgenției Naționale de Administrare Fiscală.(6) Pentru obligațiile fiscale neachitate la termenul de plată,reprezentând impozitul pe venit, se datorează dobânzi dupăcum urmează:a) pentru anul fiscal de impunere, dobânzile pentru plățileanticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plăți anticipatese calculează până la data plății debitului sau, după caz, pânăla data de 31 decembrie;b) dobânzile pentru sumele neachitate în anul de impunere,potrivit lit. a), se calculează începând cu data de 1 ianuarie aanului următor până la data stingerii acestora inclusiv;c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia deimpunere anuală este mai mic decât cel stabilit prin deciziile deplăți anticipate, dobânzile se recalculează, începând cu data de1 ianuarie a anului următor celui de impunere, la soldul neachitatîn raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunereanuală, urmând a se face regularizarea dobânzilor în modcorespunzător.(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentrufiecare zi de întârziere și poate fi modificat prin legile bugetareanuale.”11. După articolul 120 se introduce un nou articol,articolul 1201, cu următorul cuprins:
„ARTICOLUL 1201

Penalități de întârziere
(1) Plata cu întârziere a obligațiilor fiscale se sancționează cuo penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea lascadență a obligațiilor fiscale principale.(2) Nivelul penalității de întârziere se stabilește astfel:a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de lascadență, nu se datorează și nu se calculează penalități deîntârziere pentru obligațiile fiscale principale stinse;b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile,nivelul penalității de întârziere este de 5% din obligațiile fiscaleprincipale stinse;c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelulpenalității de întârziere este de 15% din obligațiile fiscaleprincipale rămase nestinse.(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată adobânzilor.”



12. Articolul 121 se modifică și va avea următorulcuprins:
„ARTICOLUL 121Dobânzi și penalități de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară

(1) Nedecontarea de către unitățile bancare a sumelorcuvenite bugetului general consolidat în termen de 3 zilelucrătoare de la data debitării contului plătitorului nu îlexonerează pe plătitor de obligația de plată a sumelor respectiveși atrage pentru acesta dobânzi și penalități de întârziere lanivelul celor prevăzute la art. 120 și 1201, după termenul de3 zile.(2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului șinedecontate de unitățile bancare, precum și a dobânzilor șipenalităților de întârziere prevăzute la alin. (1), plătitorul sepoate îndrepta împotriva unității bancare respective.”13. Articolul 122 se modifică și va avea următorulcuprins:
„ARTICOLUL 122Dobânzi și penalități de întârziere în cazul compensării

(1) În cazul creanțelor fiscale stinse prin compensare,dobânzile și penalitățile de întârziere se datorează până la datastingerii inclusiv, astfel:a) pentru compensările la cerere, data stingerii este datadepunerii la organul competent a cererii de compensare;b) pentru compensările din oficiu, data stingerii este dataînregistrării operației de compensare de către unitatea detrezorerie teritorială, conform notei de compensare întocmite decătre organul competent;c) pentru compensările efectuate ca urmare a unei cereri derestituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului, datastingerii este data depunerii cererii de rambursare sau derestituire.(2) În cazul în care în urma exercitării controlului sauanalizării cererii de compensare s-a stabilit că suma ce urmeazăa se compensa este mai mică decât suma cuprinsă în cerereade compensare, dobânzile și penalitățile de întârziere serecalculează.(3) Pentru obligațiile fiscale stinse prin procedurile decompensare prevăzute de actele normative speciale, datastingerii este data la care se efectuează compensareaprevăzută în actul normativ care o reglementează sau înnormele metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prinordin al ministrului finanțelor publice.”14. Articolul 1221 se modifică și va avea următorulcuprins:
„ARTICOLUL 1221

Dobânzi și penalități de întârziere în cazul deschiderii proceduriiinsolvenței
Pentru creanțele fiscale născute anterior sau ulterior dateideschiderii procedurii insolvenței nu se datorează și nu secalculează dobânzi și penalități de întârziere după datadeschiderii procedurii insolvenței.”15. Articolul 1222 se modifică și va avea următorulcuprins:

„ARTICOLUL 1222
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul contribuabililor pentrucare s-a pronunțat o hotărâre de dizolvare

(1) Pentru creanțele fiscale născute anterior sau ulterior dateiînregistrării hotărârii de dizolvare a contribuabilului la registrulcomerțului, începând cu această dată nu se mai datorează șinu se calculează dobânzi și penalități de întârziere.(2) În cazul în care prin hotărâre judecătorească irevocabilăa fost desființat actul care a stat la baza înregistrării dizolvării, secalculează dobânzi și penalități de întârziere între dataînregistrării la registrul comerțului a actelor de dizolvare și datarămânerii irevocabile a hotărârii de desființare.”

16. Articolul 123 se modifică și va avea următorulcuprins:
„ARTICOLUL 123

Dobânzi în cazul înlesnirilor la plată
Pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plataobligațiilor fiscale restante se datorează dobânzi pentruobligațiile fiscale ce fac obiectul înlesnirii la plată, cu excepțiacelor prevăzute la art. 119 alin. (2).”17. La articolul 124, alineatul (2) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(2) Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 120 alin. (7) șise suportă din același buget din care se restituie ori serambursează, după caz, sumele solicitate de plătitori.”18. După articolul 124 se introduce un nou articol,articolul 1241, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 1241
Majorări de întârziere în cazul creanțelor datorate bugetelor

locale
(1) Prin excepție de la prevederile art. 119 alin. (1) șiart. 1201, pentru neachitarea la termenul de scadență de cătredebitor a obligațiilor de plată datorate bugetelor locale, sedatorează după acest termen majorări de întârziere.(2) Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumulobligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculatăpentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziuaimediat următoare termenului de scadență și până la datastingerii sumei datorate inclusiv.(3) Prevederile art. 119—124 sunt aplicabile în modcorespunzător.(4) Pentru sumele de restituit de la bugetul local se datoreazădobândă. Nivelul și modul de calcul al dobânzii sunt celeprevăzute la alin. (2).”19. La articolul 142, alineatele (5) și (6) se modifică șivor avea următorul cuprins:„(5) Executarea silită se desfășoară până la stingereacreanțelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv adobânzilor, penalităților de întârziere sau majorărilor deîntârziere, după caz, ori a altor sume, datorate sau acordatepotrivit legii prin acesta, precum și a cheltuielilor de executare.(6) În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, dupăcaz, dobânzi, penalități de întârziere, majorări de întârziere saualte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor ficalculate de către organul de executare și consemnate într-unproces-verbal care constituie titlu executoriu, care se comunicădebitorului.”20. La articolul 152 alineatul (1), litera e) se modifică șiva avea următorul cuprins:„e) sumele datorate pentru a căror executare silită se aplicăsechestrul, inclusiv cele reprezentând dobânzi, penalități deîntârziere sau majorări de întârziere, după caz, menționându-seși cota acestora, precum și actul normativ în baza căruia a foststabilită obligația de plată;”.21. La articolul 165, alineatele (1), (2) și (4) se modifică șivor avea următorul cuprins:„(1) În cazul vânzării la licitație a bunurilor imobilecumpărătorii pot solicita plata prețului în rate, în cel mult 12 ratelunare, cu un avans de minimum 50% din prețul de adjudecarea bunului imobil și cu plata unei dobânzi sau majorări deîntârziere, după caz, stabilite conform prezentului cod. Organulde executare va stabili condițiile și termenele de plată a prețuluiîn rate.(2) Cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul imobil decâtdupă plata prețului în întregime și a dobânzii sau majorării deîntârziere stabilite.LLLLLLL......................LLLLLLLLLLLLL.



(4) Suma reprezentând dobânda sau majorarea deîntârziere, după caz, nu stinge creanțele fiscale pentru care s-aînceput executarea silită și constituie venit al bugetuluicorespunzător creanței principale.”22. La articolul 166, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(1) În cazul vânzării bunurilor imobile, organul de executareva încheia procesul-verbal de adjudecare, în termen de cel mult5 zile de la plata în întregime a prețului sau a avansului prevăzutla art. 165 alin. (1), dacă bunul a fost vândut cu plata în rate.Procesul-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate,transferul dreptului de proprietate operând la data încheieriiacestuia. Un exemplar al procesului-verbal de adjudecare abunului imobil va fi trimis, în cazul vânzării cu plata în rate,biroului de carte funciară pentru a înscrie interdicția deînstrăinare și grevare a bunului până la plata integrală a prețuluiși a dobânzii sau majorării de întârziere, după caz, stabilitepentru imobilul transmis, pe baza căruia se face înscrierea încartea funciară.”23. La articolul 175, alineatul (10) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(10) În situațiile prevăzute la alin. (8) și (9), pentru perioadacuprinsă între data trecerii în proprietatea publică și data la careau renăscut creanțele fiscale, respectiv data revocării decizieiprin care s-a aprobat darea în plată, nu se datorează dobânzi,penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz.”24. Articolul 1751 se abrogă.25. La articolul 185, alineatul (4) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(4) Pentru creanța înscrisă în titlul executoriu, debitoruldatorează dobânzi și penalități de întârziere, începând cu ziuaurmătoare datei comunicării titlului executoriu către debitor șipână la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispozițiileprezentului cod privind stabilirea și calculul dobânzilor șipenalităților de întârziere sunt aplicabile în mod corespunzător.Dobânzile și penalitățile de întârziere recuperate de autoritateacompetentă din România se transferă autorității solicitante, încondițiile alin. (3).”26. La articolul 209, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:„(1) Contestațiile formulate împotriva deciziilor de impunere,a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere,deciziilor pentru regularizarea situației emise în conformitate culegislația în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderiifiscale stabilite prin dispoziție de măsuri, se soluționează decătre:a) structura specializată de soluționare a contestațiilor dincadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau amunicipiului București, după caz, în a căror rază teritorială îșiau domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestațiile care au caobiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, accesorii aleacestora, precum și măsura de diminuare a pierderii fiscale, încuantum de până la 3 milioane lei;b) structura specializată de soluționare a contestațiilor dincadrul direcției generale a finanțelor publice județene sau amunicipiului București, după caz, competentă conform art. 36alin. (3) pentru administrarea contribuabililor nerezidenți care nuau pe teritoriul României un sediu permanent, pentru

contestațiile formulate de aceștia, ce au ca obiect impozite, taxe,contribuții, datorie vamală, accesorii ale acestora, precum șimăsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la3 milioane lei;c) Direcția generală de soluționare a contestațiilor din cadrulAgenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru contestațiilecare au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală,accesoriile acestora, precum și măsura de diminuare a pierderiifiscale, în cuantum de 3 milioane lei sau mai mare, pentrucontestațiile formulate de marii contribuabili, precum și celeformulate împotriva actelor enumerate în prezentul articol, emisede organele centrale cu atribuții de inspecție fiscală, indiferentde cuantum.”27. La articolul 220, după alineatul (21) se introduceun nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:„(22) Fapta prevăzută la art. 20669 alin. (7) din Codul fiscalse sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei,confiscarea sumelor rezultate din vânzare și revocareaatestatului.”Art. II.— (1) Dispozițiile art. I pct. 26 se aplică și contestațiiloraflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezenteiordonanțe de urgență.(2) Pentru creanțele fiscale care au scadența anterior intrăriiîn vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, începând cu dataintrării în vigoare a acesteia se datorează dobânzi și penalitățide întârziere. În acest caz, termenele în funcție de care sestabilește nivelul penalității de întârziere prevăzute la art. 1201
încep să curgă de la data intrării în vigoare a prezenteiordonanțe de urgență.(3) În toate actele normative în care se face trimitere/referirela prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codulde procedură fiscală, republicată, cu modificările și completărileulterioare, iar sumele respective constituie venit al bugetului destat, pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilorde plată se datorează dobânzi și/sau penalități de întârziere.(4) Cu excepția cazului prevăzut la art. 1241 din Codul deprocedură fiscală, în toate actele normative în care se facetrimitere/referire la noțiunea de majorări de întârziere în sensulOrdonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificărileși completările ulterioare, această noțiune se înlocuiește cunoțiunile de dobânzi și/sau penalități de întârziere.Art. III. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 3 dinOrdonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificărileși completările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență intră învigoare la data de 1 iulie 2010, cu următoarele excepții:a) prevederile art. I pct. 1, 2, 6, 24 și 26, care intră în vigoarela data publicării;b) prevederile art. I pct. 27, care intră în vigoare în termen de10 zile de la data publicării.(2) La data publicării prezentei ordonanțe de urgență sedesființează Comisia de proceduri fiscale.Art. IV. — Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codulde procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările șicompletările ulterioare, precum și cu modificările și completărileaduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica înMonitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prinlege, dându-se textelor o nouă numerotare.
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