PARLAMENTUL ROMANIEI

Lege nr. 52 din 1 aprilie 2009
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri
financiar-fiscale
Publicat in Monitorul Oficial nr. 224 din 7 aprilie 2009 (M. Of. nr. 224/2009)
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 47 din 28 august 2007 referitoare la
reglementarea unor masuri financiar-fiscale, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr.
266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, punctele 2, 24 si 25 se abroga.
2. La articolul I punctul 37, alineatul (10) al articolului 227 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"(10) Din fondurile prevazute la alin. (4) si (5), Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate
finanta urmatoarele cheltuieli:
a) cheltuieli pentru dotari independente, inclusiv pentru dotari de tehnologia informatiei si
comunicatii;
b) cheltuieli materiale si cheltuieli cu prestari de servicii, necesare imbunatatirii activitatii
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor subordonate."
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3. La articolul V, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7 , cu urmatorul cuprins:
1
"7 . La articolul 10, litera f) se abroga."
4. La articolul V punctul 9, literele a)-c) ale alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 11 se
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) faptele prevazute la art. 10 lit. c), e), g) si o) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la
4.000 lei;
1
b) faptele prevazute la art. 10 lit. a), b), h ), i), j), l) si m) se sanctioneaza cu amenda de la
8.000 lei la 10.000 lei;
c) faptele prevazute la art. 10 lit. h), k) si n) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la
60.000 lei.

(2) Contraventiile prevazute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sanctioneaza cu
amenda de la 800 lei la 1.500 lei."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu
respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Bucuresti, 1 aprilie 2009.
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