
 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 
 

HOTĂRÂRE  
 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei 
pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi 

agricole 
 
 
 

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, și al art.106 alin.(3) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

Articol unic. Hotărârea Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei 
pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 320 din 30 aprilie 2014, se 
modifică după cum urmează: 

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 4.(1)  Entităţile publice mandatate pentru propunerea normelor de venit 

prevăzute la art.1 sunt direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, denumite în continuare direcții. Responsabilitatea pentru nivelul normelor de venit 
propuse ce urmează a fi utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, revine 
direcțiilor . 
                         (2) Propunerea normelor de venit prevăzute la art.1 se face de către direcții, 
prin consultarea structurilor asociative profesionale/ patronale/ sindicale din agricultură de la 
nivelul fiecărui judeţ, pentru categoriile de produse vegetale și animalele prevăzute la art.105 
alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
denumit în continuare Cod fiscal, corespunzătoare datelor statistice ale fiecărui judeţ. 
                         (3) Propunerea prevăzută la alin.(2) este transmisă de direcții către direcțiile 
generale regionale ale finanțelor publice cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înaintea datei 
prevăzute la art.106 alin. (3) din  Codul fiscal. 
                         (4) În termen de 10 zile de la primire, direcțiile generale regionale ale 
finanțelor publice analizează normele de venit propuse și pot solicita calculația de 
fundamentare pentru oricare din categoriile de produse vegetale și animalele prevăzute la 
art.105 alin. (2) din Codul fiscal, dacă acestea consideră că nivelul normelor de venit nu se 
justifică. În această situație, calculația de fundamentare se restituie direcțiilor în vederea 
revizuirii, cu motivarea necesității recalculării.  
                         (5) Direcțiile recalculează normele de venit, cu consultarea structurilor 
prevăzute la alin.(2)  şi le retransmit cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute la 
art. 106 alin.(3) din Codul fiscal. 
                        (6) În calculația de fundamentare prevăzută la alin.(4) se va specifica sursa 
datelor utilizate, respectiv Institutul Național de Statistică/Direcțiile Regionale de 
statistică/Direcțiile județene de statistică, structurile prevăzute la alin.(2) sau date operative 
colectate de direcţii de la organizaţii profesionale, agenţi economici, registrul agricol, pieţe şi 
alte entități ce pot oferi informații în acest scop, în cazul în care datele din surse oficiale 
lipsesc.” 



 
 2. Alineatul (1) al articolului 1 din Anexa nr.1 „Metodologie pentru stabilirea 
normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din exploatarea terenurilor 
agricole”, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „(1) Pentru categoriile de produse vegetale prevăzute la art.105 alin.(2) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, normele de venit 
se propun la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de valoarea producţiei vegetale şi de cheltuielile 
efectuate pe parcursul unui an agricol, pentru obţinerea producţiei.” 
 3. Alineatul (1) al articolului 1 din Anexa nr.2 „Metodologie pentru stabilirea 
normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din creșterea ți exploatarea 
animalelor/familiilor de albine”, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „(1) Pentru speciile şi categoriile de animale prevăzute la art.105 alin.(2) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, normele de venit 
se propun la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de valoarea producţiei animale şi de cheltuielile 
efectuate pe parcursul unui an calendaristic, pentru obţinerea producţiei.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIM-MINISTRU 
  

 
Sorin Mihai GRINDEANU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea 
Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități 
agricole 
Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ 
 
1. Descrierea situaţiei actuale  

Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la 
impunerea veniturilor din activităţi agricole a fost aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 330/2014, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, numărul 320 din 30 aprilie 2014. 
Acest act normativ avea ca bază legislativă Legea nr. 571/2003, 
în prezent abrogată prin Legea nr. 227/2015, în vigoare din data 
de 1 ianuarie 2016. 
 

2. Schimbări preconizate  
Proiectul de hotărâre introduce prevederi clare privind perioadele 
de timp pentru transmiterea propunerilor de norme de venit, 
pentru analiza și, după caz, pentru restituirea propunerilor în 
vederea revizuirii,  recalcularea și retransmiterea lor, în vederea 
respectării  datei de 15 februarie a anului pentru care se aplică 
normele de venit, ca dată limită pentru aprobarea și publicarea 
acestor norme. 
 
În urma analizei propunerilor de norme de venit, direcțiile 
generale regionale ale finanțelor publice, în situația în care 
consideră că este necesar, pot solicita calculația de fundamentare 
pentru oricare din categoriile de produse vegetale și animalele 
prevăzute la art.105 alin. (2) din Codul fiscal.  
De asemenea, calculația de fundamentare se poate restitui 
direcțiilor pentru agricultură   în vederea revizuirii, cu motivarea 
necesității recalculării. 
În calculații se va specifica sursa datelor utilizate. 
  
Aceste noi prevederi vor conduce la îmbunătățirea și 
eficientizarea fluxului informațional între direcţiile pentru 
agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti și 
direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, la 
responsabilizarea instituțiilor implicate în acest proces din punct 
de vedere al calității datelor utilizate în calcule și a respectării 
unor termene necesare desfășurării activităților din cadrul acestor 
instituții precum și la sporirea transparenței calculațiilor de 
fundamentare a normelor de venit propuse. 
 

3. Alte informaţii Nu este cazul 



 
Secţiunea a 3-a  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic  

Prin măsurile propuse de acest proiect de act normativ, se 
îmbunătățește modul de determinare a normelor de venit la 
nivelul fiecărui judeţ, astfel încât impozitele să reflecte nivelul 
real al veniturilor obţinute de fermieri. 
 

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este necesar a fi solicitat avizul Consiliului Concurenței, 
proiectul de act normativ nu poate avea impact anticoncurențial. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2.1 Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

 
Fără impact direct - direcţiile pentru agricultură judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti și direcțiile generale regionale 
ale finanțelor publice au aceleași atribuții ca și până acum. 
 

2.2 Impactul asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii 

 
Fără impact direct, nu este necesar avizul conform prevederilor 
Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 

3. Impactul social Nu este cazul 
 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 
 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 4-a  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent cât și pe termen lung (pe 5 ani) 
      
Calcularea corectă a normelor de venit va conduce la colectarea sumelor din impozite 
corespunzătoare cotelor de impozitare legale. 
 
Secţiunea a 5-a  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

 
 
 
a) Nu este cazul. 
 
 
 
b) Nu este cazul. 
 

1.1 Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislația în 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



domeniul achizițiilor publice 
2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi 
comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente 

Nu este cazul.  
 

6. Alte informaţii  
Proiectul este corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene a 
drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta, 
ratificate de România, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. 
 

Secţiunea a 6-a  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul 
de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate 

 
Pe parcursul elaborării proiectului de act normativ, au fost 
consultate structurile teritoriale din subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv direcţiile pentru 
agricultură judeţene  şi reprezentanţi ai structurilor asociative 
profesionale  
 

2.Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea 
acestor organizaţii este legată 
de obiectul proiectului de act 
normativ 

Entitățile menționate au atribuții privind elaborarea propunerilor 
de norme de venit 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei 
publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ 
are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului 
nr.521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor 

 
Proiectul de act normativ a fost analizat în grupul de lucru 



interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului 
nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale  
permanente 

interministerial, constituit din reprezentanţi ai Ministerului 
Finanţelor Publice şi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
 
 
 
 
  

5. Informaţii privind avizarea 
de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare Consiliului 
Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu este cazul  
 

Secţiunea a 7-a  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 
 
1. Informarea societăţii civile 
cu privire la necesitatea 
elaborării proiectului de act 
normativ 

 
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost 
îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională. 
Acţiunea de informare se face prin afişarea pe site-ul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, www.madr.ro. 
 

2.Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementării proiectului de 
act normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii Nu este cazul  
 

Secţiunea a 8-a  Măsuri de implementare 
 
1. Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale 
şi /sau locale – înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor 
existente 

Instituţiile publice responsabile cu implementarea măsurilor 
cuprinse în proiectul de act normativ sunt Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţiile pentru agricultură judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti și Ministerul Finanțelor 
Publice, prin Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice. 
 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
 



 
 
 

Față de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre de Guvern pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru 
stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, pe care 
îl supunem spre adoptare. 
 

MINISTRUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

 
 

Petre DAEA 
 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL, 
 
 
 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 
 
 

                   Viorel ȘTEFAN 
 
 
 
 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 
 
 

Tudorel TOADER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


