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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti, 14.06.2005  
Nr. 22/296 

 
 
 

RAPORT 
asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală 
 
 

Cu adresa nr. P.L.-X 56 din 1 martie 2005, Biroul Permanent conform 
art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare 
şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

             La întocmirea prezentului raport s-a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ şi avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

             Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
cu scopul reglementării unor probleme ca: 

• Obligativitatea aplicării unitare a deciziilor Comisiei fiscale 
centrale pentru toţi funcţionarii publici din cadrul organelor 
fiscale ; 

• Atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil, pe 
cale administrativă, în cazul persoanelor juridice între care există 
relaţii de afiliere ; 

• Reglementarea mai în detaliu privind comunicarea actului 
administrativ ; 

• Reglementarea posibilităţii transmiterii de către Ministerul 
Finanţelor Publice, a informaţiilor deţinute, către alte autorităţi 
publice centrale sau locale (PNA, Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie si Justiţie, etc.) ; 
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• Stabilirea obligaţiilor fiscale în moneda nouă, începând cu 1 iulie 
2005 ; 

• Adaptarea la noul sistem electronic de plăţi, în care informaţiile 
cuprinse în ordinele de plată vor circula numai în format 
electronic ; 

• Modificarea nivelului dobânzii : la nivelul dobânzii de referintă a 
BNR se adaugă 10 puncte procentuale ; 

• Modificarea penalităţii de întârziere de la 0,5% la 0,6% pentru 
fiecare lună şi/sau fracţiune de lună ; 

• Introducerea de contravenţii şi dimensionarea amenzilor 
datorate prin preluarea acestora din Legea nr. 87/1994 pentru 
combaterea evaziunii fiscale. 

• Introducerea de reglementări ce se vor aplica începând cu data de 
1 ianuarie 2007: 
•  Schimbarea ordinii de stingere a obligaţiilor bugetare :   

rate din eşalonare din luna curentă, obligaţii fiscale 
principale şi accesorii în ordinea vechimii, următoarele 
rate de eşalonare, obligaţii de plata viitoare ; 

•  Se revine la noţiunea de « majorare de întârziere » şi       se 
renuntă la « dobanda » şi  « penalitaţi de întârziere » ; 

•  Se reglementeaza modul de calcul al  majorării de    
intarziere . 

 
             Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 

din Constituţia României, republicată. 
             La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile 

art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: domnul Sebastian Bodu – 
preşedinte la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, doamna Mara Rîmniceanu – 
secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice şi doamna Anghel Tanţi – 
coordonator proiect. 

             La lucrările comisiei au participat 23 deputaţi, din totalul de 26 membri 
ai comisiei. 

 Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
             Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 21 

februarie 2005, în calitate de primă  Cameră sesizată. 
              Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată 

şi art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

  In urma dezbaterii  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în şedinţa din data de 07 iunie 2005          
Comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei 
Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în anexă.   
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PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
 

Mihai Tănăsescu                                        Drăguş Radu -Cătălin 
 
 
 
 

                                                                             Întocmit, 
                                                                                                           Onete Alexandru – consilier 
                                                                                                          Bărdiţă Mariana – consilier 

                                                                                                  Ene Giorgiana- expert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4

 
 
 
 
 

anexa 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 
 
 

 TEXT INIŢIAL FORMA ADOPTATA DE SENAT TEXT PROPUS DE COMISIE MOTIVARE 

1  LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 20/2005 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală

 

 

2  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 
2005 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală 

ART. I Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 20/2005 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură 
fiscală, cu următoarele modificări 
şi completări: 

 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. La articolul I, înaintea punctului 
1 se introduc punctele 1-7  cu 
următorul cuprins: 

1. La articolul 4 se introduce 
alineatul (2) cu următorul 
cuprins: 

(2) Deciziile Comisie fiscale centrale 
cu privire la aplicarea unitară a 
prezentului cod, precum şi a Codului 

 
 
 
 
In scopul asigurării 
aplicării unitare a 
dispoziţiilor Codului 
de procedură fiscală 
şi ale Codului fiscal, 
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 TEXT INIŢIAL FORMA ADOPTATA DE SENAT TEXT PROPUS DE COMISIE MOTIVARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fiscal sunt obligatorii pentru 
funcţionarii publici din cadrul 
organelor fiscale. 

 
2. La articolul 27 după alin.(1)  se 
introduc alineatele (11) şi (12) cu 
următorul cuprins: 

(11)Răspunde solidar cu debitorul 
declarat insolvabil în condiţiile 
prezentului cod persoana juridică 
care, direct sau indirect, controlează, 
este controlată sau se află sub 
control comun cu debitorul, dacă este 
îndeplinită cel puţin una din 
următoarele condiţii: 

a) desfăşoară aceeaşi activitate 
sau activităţi ca şi debitorul; 

b) utilizează cu orice titlu active 
corporale de la debitor iar 
valoarea contabilă a acestor 
active reprezintă cel puţin 
jumătate din valoarea 
contabilă netă a tuturor 
activelor corporale ale 
utilizatorului; 

c) are raporturi comerciale 
contractuale cu clienţii şi /sau 
furnizorii care, în proporţie de 
cel puţin jumătate, au avut sau 
au raporturi contractuale cu 
debitorul; 

d) are raporturi de muncă sau 
civile de prestări servicii cu cel 

se impune 
completarea art.4. 
 
 
 
 
 
 
Pentru eficientizarea 
colectării prin 
asigurarea 
posibilităţii de 
recuperare a 
debitelor prin 
atragerea răspunderii 
solidare, pe cale 
administrativă, în 
cazul societăţilor 
între care există 
anumite relaţii de 
afiliere . 
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 TEXT INIŢIAL FORMA ADOPTATA DE SENAT TEXT PROPUS DE COMISIE MOTIVARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 27 alin. (2) Răspunderea asociaţilor 
şi acţionarilor la societăţile comerciale 
debitoare se stabileşte potrivit Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(text OG 92/2003, rep.) 
 
Art. 33 alineatele (1) şi (3)  
 
(1) Pentru administrarea impozitelor, 
taxelor, contribuţiilor şi a altor sume 
datorate bugetului general consolidat, 
competenţa revine acelui organ fiscal în 
a cărui rază teritorială se află domiciliul 
fiscal al contribuabilului sau al plătitorului 
de venit, în cazul impozitelor şi 
contribuţiilor realizate prin stopaj la sursă, 
în condiţiile legii. 
(text OG 92/2003, rep.) 

puţin jumătate din angajaţii 
sau prestatorii de servicii ai 
debitorului. 

(12) In înţelesul alineatului (11), termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarea 
semnificaţie : 
a)control - majoritatea drepturilor de vot fie în 
adunarea generală a asociaţilor unei 
societăţi comerciale ori a unei asociaţii sau 
fundaţii, fie în consiliul de administraţie al 
unei societăţi comerciale ori consiliul director 
al unei asociaţii sau fundaţii ; 
b) control indirect – activitatea prin care o 
persoană exercită controlul, printr-una sau 
mai multe persoane. 
 
 
 
3.  La articolul 27 alineatul (2)  se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
4. La articolul 33 alineatele (1) şi (3) vor 
avea următorul cuprins: 
Art. 33 – (1) Pentru administrarea 
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a 
altor sume datorate bugetului general 
consolidat, competenţa revine acelui 
organ fiscal, judeţean, local sau al 
Municipiului Bucureşti stabilit prin ordin 
al ministrului finanţelor publice, la 
propunerea preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizarea 
teritorială a 
structurilor de 
administrare fiscală 
este împărţită pe 2 
nivele (judeţean si 
local). Având în 
vedere faptul că 
elementele de 



 
 

7

 TEXT INIŢIAL FORMA ADOPTATA DE SENAT TEXT PROPUS DE COMISIE MOTIVARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Competenţa de administrare a 
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor 
sume datorate bugetului general 
consolidat, datorate de marii 
contribuabili, poate fi stabilită în sarcina 
altor organe fiscale, prin ordin al 
ministrului finanţelor publice. 
(text OG 92/2003, rep.) 
 
 
 
 

a cărui rază teritorială se află 
domiciliul fiscal al contribuabilului sau 
al plătitorului de venit, în cazul 
impozitelor şi contribuţiilor realizate 
prin stopaj la sursă, în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Pentru administrarea de către 
organele fiscale din subordinea 
Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală a creanţelor fiscale datorate 
de marii contribuabili, inclusiv de 
sediile secundare ale acestora, 
competenţa poate fi stabilită în 
sarcina altor organe fiscale decât 
cele prevăzute la alin.(1), prin ordin 
al ministrului finanţelor publice, la 
propunerea preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. 
 
 
 

identificare ale 
domiciliului fiscal 
includ atât 
localitatea, cât şi 
judeţul, precum şi 
faptul că unele 
activităţi de 
administrare sunt 
împărţite, potrivit 
Regulamentului de 
organizare şi 
funcţionare, între 
cele două nivele, 
este necesară 
corelarea prevederii 
legale cu situaţia de 
fapt. 

 
Pentru clarificarea 
competenţelor de 
administrare a 
marilor contribuabili, 
este necesară 
modificarea alin.(3), 
prin distincţia între 
organele fiscale 
subordonate Agenţiei 
Naţionale de 
Administrare Fiscală 
şi organele fiscale 
din cadrul autorităţilor 
administraţiei publice 
locale. De 
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 TEXT INIŢIAL FORMA ADOPTATA DE SENAT TEXT PROPUS DE COMISIE MOTIVARE 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 43 Comunicarea actului 
administrativ fiscal 
    (1) Actul administrativ fiscal trebuie 
comunicat contribuabilului căruia îi este 
destinat. 
  (text OG 92/2003, rep.) 
 
2) Actul administrativ fiscal se comunică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Articolul 43 va avea următorul 
cuprins : 
“ART. 43  
Comunicarea actului administrativ 
fiscal 
(1) Actul administrativ fiscal trebuie 
comunicat contribuabilului căruia îi 
este destinat. In situaţia 
contribuabililor fără domiciliu 
fiscal în Romania care şi-au 
desemnat împuternicit potrivit 
art.18 alin.(4) din prezentul cod, 

asemenea, în scopul 
eficientizării activităţii 
de administrare 
fiscală a marilor 
contribuabili şi având 
în vedere interesele 
acestui grup de 
contribuabili cu 
privire la 
administrarea lor 
fiscală, este 
necesară 
completarea alin.(3) 
cu prevederi 
referitoare la sediile 
secundare ale 
acestora derogatorii 
de la dispoziţiile 
art.34 din Codul de 
procedură fiscală.   
 
 
 
 
 
Pentru a se 
reglementa 
procedura de 
comunicare a actelor 
administrative pentru 
contribuabilii care şi-
au desemnat 
împuterniciţi. 
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după cum urmează: 
    a) prin prezentarea contribuabilului la 
sediul organului fiscal emitent şi primirea 
actului administrativ fiscal de către 
acesta sub semnătură, data comunicării 
fiind data ridicării sub semnătură a 
actului; 
    b) prin persoanele împuternicite ale 
organului fiscal, potrivit legii; 
    c) prin poştă, la domiciliul fiscal al 
contribuabilului, cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, 
precum şi prin alte mijloace, cum sunt 
fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea 
textului actului şi confirmarea primirii 
acestuia. 
(text OG 92/2003, rep.)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În cazul în care se constată lipsa 
contribuabilului sau a oricărei persoane 

precum şi în situaţia numirii unui 
curator fiscal în condiţiile art.19, 
actul administrativ fiscal se 
comunică împuternicitului sau 
curatorului, după caz.  
(2) Actul administrativ fiscal se 
comunică după cum urmează: 
      a) prin prezentarea 
contribuabilului la sediul organului 
fiscal emitent şi primirea actului 
administrativ fiscal de către acesta 
sub semnătură, data comunicării fiind 
data ridicării sub semnătură a actului;
      b) prin remiterea, sub 
semnătură, a actului administrativ 
de către persoanele împuternicite 
ale organului fiscal, potrivit legii, 
data comunicării fiind data 
remiterii sub semnătură a actului; 
       c) prin poştă, la domiciliul fiscal 
al contribuabilului, cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de 
primire, precum şi prin alte mijloace, 
cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură 
transmiterea textului actului şi 
confirmarea primirii acestuia; 
       d) prin publicitate. 
(3) Comunicarea prin publicitate 
se face prin afişarea, 
concomitentă, la sediul organului  
fiscal emitent şi pe pagina de 
internet a Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, a unui anunţ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In scopul evitării 
cheltuielilor efectuate 
de organele fiscale 
pentru publicarea în 
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îndreptăţite să primească actul 
administrativ fiscal de la domiciliul fiscal 
al acestuia sau refuzul de a primi actul 
administrativ fiscal, comunicarea se face 
prin publicarea unui anunţ într-un cotidian 
naţional de largă circulaţie şi/sau într-un 
cotidian local ori în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, în care se 
menţionează că a fost emis actul pe 
numele contribuabilului. Actul 
administrativ fiscal se consideră 
comunicat în a cincea zi de la data 
publicării anunţului. 
(text OG 92/2003, rep.) 
    (4) Dispoziţiile Codului de procedură 
civilă privind comunicarea actelor de 
procedură sunt aplicabile în mod 
corespunzător.  
(text OG 92/2003, rep.) 
 
 
Art. 52 alin. (1) şi (3) 
 
 
    (1) Băncile sunt obligate să comunice 
organelor fiscale lista titularilor persoane 
fizice, juridice sau orice alte entităţi fără 
personalitate juridică ce deschid ori 
închid conturi, forma juridică pe care 
aceştia o au şi domiciliul sau sediul 
acestora. Această comunicare se va face 
în prima jumătate a fiecărei luni, cu 
referire la conturile deschise sau închise 

în care se menţionează că a fost 
emis actul pe numele 
contribuabilului. Actul 
administrativ fiscal se consideră 
comunicat în termen de 
cincisprezece zile de la data 
afişării anunţului. 
 
 
(4) Dispoziţiile Codului de procedură 
civilă privind comunicarea actelor de 
procedură sunt aplicabile în mod 
corespunzător.” 
  
 
 
6. La alineatul 52 alinetele (1) şi (3) 
vor avea următorul cuprins: 
 
Art. 52 -(1) Băncile sunt obligate să 
comunice organelor fiscale lista 
titularilor persoane fizice, juridice sau 
orice alte entităţi fără personalitate 
juridică ce deschid ori închid conturi, 
forma juridică pe care aceştia o au şi 
domiciliul sau sediul acestora. 
Comunicare se va face bilunar, cu 
referire la conturile deschise sau 
închise în perioada anterioară 
acesteia şi va fi adresată Ministerului 
Finanţelor Publice. 
 
 

mass-media a 
anunţurilor, se 
propune înlocuirea 
acestei proceduri cu 
afişarea la sediul 
organului fiscal şi 
prin publicarea pe 
site-ul oficial al ANAF 
a anunţului privind 
emiterea actului 
administrativ fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru ca organele 
fiscale să aibă 
informaţii cât mai 
actualizate despre 
situaţia conturilor 
deschise/închise la 
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în luna anterioară. Comunicarea va fi 
adresată Ministerului Finanţelor Publice. 
(text OG 92/2003, rep.) 
 
 
(3) Ministerul Finanţelor Publice, la 
cererea autorităţilor administraţiei publice 
locale, va transmite acestora informaţiile 
deţinute în baza alin. (1). 
(text OG 92/2003, rep.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3) Ministerul Finanţelor Publice, la 
cererea justificată a autorităţilor  
publice centrale şi locale, va 
transmite informaţiile deţinute în 
baza alin.(1), în scopul îndeplinirii 
de către aceste autorităţi a 
atribuţiilor prevăzute de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bănci 
 
 
 
 
Având în vedere că 
dispoziţiile alin.(3) 
prevedeau expres 
transmiterea 
informaţiilor obţinute 
de la bănci numai 
autorităţilor 
administraţiei publice 
locale, şi întrucât 
Ministerul Finanţelor 
Publice primeşte 
frecvent solicitări 
privind transmiterea 
acestor informaţii 
către alte instituţii 
publice, respectiv 
Parchetul Naţional 
Anticorupţie, 
Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, 
Parchetele de pe 
lângă Curţile de apel 
şi Tribunale, Oficiul 
Naţional de 
Prevenire şi 
Combatere a Spălării 
Banilor, Inspectoratul 
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ART.57 Dreptul altor persoane de a 
refuza furnizarea de informaţii 
    (1) Pot refuza să furnizeze informaţii 
cu privire la datele de care au luat 
cunoştinţă în exercitarea activităţii lor 
preoţii, avocaţii, notarii publici, 
consultanţii fiscali, executorii 
judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, 
medicii şi psihoterapeuţii. 
   (text OG 92/2003, rep.) 

 

 

7. La articolul 57, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 

“Art. 57 - (1) Pot refuza să furnizeze 
informaţii cu privire la datele de care 
au luat cunoştinţă în exercitarea 
activitătii lor preoţii, avocaţii, notarii 
publici, consultanţii fiscali, executorii 
judecătoreşti, auditorii, experţii 
contabili, medicii şi psihoterapeuţii, 
cu excepţia informaţiilor cu privire 
la îndeplinirea obligaţiilor fiscale 
stabilite de lege în sarcina lor.” 
 
 

General al Poliţiei 
Române, este 
necesară 
completarea 
dispoziţiilor art. 52   
 
 
 
Având în vedere 
noile dispoziţii ale 
Codului fiscal, 
modificat, potrivit 
cărora notarii publicii 
au obligaţia calculării, 
reţinerii si virării 
impozitului pe 
veniturile din 
transferul 
proprietăţilor 
imobiliare, se impune 
completarea alin.(1) 
al art.57, în sensul 
exceptării anumitor 
informaţii de la 
posibilitatea de a 
refuza furnizarea de 
informaţii. 
 

4 1. Alineatul (5) al articolului 75 va avea 
următorul cuprins: 
"(5) Contribuabilii persoane juridice sau 
orice alte entităţi fără personalitate 
juridică, care, în toate cazurile, în decurs 

nemodificat 2. La articolul I, punctul 1 devine 
punctul 8. 
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de 12 luni consecutive, nu au depus 
declaraţii fiscale şi situaţii financiare, nu 
au efectuat plăţi datorate către bugetul 
de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat, bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, bugetul 
asigurărilor pentru şomaj şi cărora, la 
cerere, nici nu li s-a aprobat de către 
organul fiscal competent o măsură 
privind îndeplinirea obligaţiilor lor fiscale, 
vor fi trecuţi într-o evidenţă specială." 
(OG 20/2005) 

5 2. Alineatele (6), (7) şi (8) ale 
articolului 75 se abrogă. 
(OG 20/2005) 

nemodificat 3. La articolul I, punctul 2 devine 
punctul 9. 

 

6 3 .După alineatul (3) al articolului 79 se 
introduce un nou alineat, alineatul (31), 
cu următorul cuprins: 
"(31) Obligaţia de semnare a declaraţiei 
fiscale se consideră a fi îndeplinită şi în 
următoarele situaţii: 
    a) în cazul transmiterii declaraţiilor 
fiscale prin sistemul electronic de plăţi. 
Data depunerii declaraţiei se consideră a 
fi data debitării contului plătitorului în 
baza acesteia; 
    b) în cazul transmiterii declaraţiilor 
fiscale prin sisteme electronice de 
transmitere la distanţă în condiţiile art. 80 
alin. (1)." 
(OG 20/2005) 
 
 

nemodificat 4. La articolul I, punctul 3 devine 
punctul 10. 
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7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Declaraţia fiscală întocmită potrivit art. 
79 alin. (2) este asimilată cu o decizie de 
impunere, sub rezerva unei verificări 
ulterioare. 
    (text OG 92/2003, rep.) 
 
 
 

 

 
5. La articolul I, după punctul 10 se 
introduc  punctele  101 şi 102 cu următorul 
cuprins: 
 
101 După alineatul (2) al articolului 82 se 
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
  (3) Incepând cu data de 1 iulie 2005, 
impozitele, taxele, contribuţiile şi alte 
sume datorate bugetului general 
consolidat, se stabilesc în monedă nouă, 
la nivel de leu, fără subdiviziunile leului, 
prin reducere când fracţiunile în bani sunt 
mai mici de 50 de bani, şi prin majorare 
când fracţiunile în bani sunt de 50 bani 
sau mai mari. Aceasta regula se aplica si 
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor 
sume datorate bugetului general 
consolidat stabilite si neachitate pana la 
data de 30 iunie 2005. Impozitele, taxele, 
contributiile si alte sume datorate 
bugetului general consolidat, in moneda 
noua, cu valori mai mici de 1 leu se 
intregesc la 1 leu. 
102 Alineatul (4) al articolului83 va avea 
următorul cuprins : 
 (4) Declaraţia fiscală întocmită potrivit art. 
79 alin. (2) este asimilată cu o decizie de 
impunere, sub rezerva unei verificări 
ulterioare, şi produce efectele juridice ale 
înştiinţării de plată de la data depunerii 
acesteia. 
 

 
 
Este o măsură în 
avantajul atât al 
administraţiei fiscale 
în scopul simplificării 
evidenţelor fiscale, 
cât şi pentru 
contribuabili în ce 
priveşte obligaţiile de 
stabilire şi de plată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru evitarea 
costurilor 
suplimentare 
generate de 
înştiinţarea 
contribuabililor cu 
privire la impozitele şi 
taxele declarate deja 
de aceştia. 
 

8 4. După alineatul (6) al articolului 83 se 
introduce un nou alineat, alineatul (7), 
cu următorul cuprins: 
“(7) Sumele reprezentând impozite, taxe, 

“(7) Pana la 1 iulie 2005, sumele 
reprezentând impozite, taxe, 
contribuţii şi alte sume datorate 
bugetului general consolidat, înscrise 

 
 
6. La articolul I, punctul 4 devine 
punctul 11 cu următorul cuprins: 
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contribuţii şi alte sume datorate bugetului 
general consolidat, înscrise în deciziile 
de impunere, în actele administrative 
fiscale asimilate acestora, precum şi în 
declaraţiile fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 
lei prin reducere când suma ce urmează 
a fi rotunjită este sub 500 lei şi prin 
majorare când aceasta este peste 500 
lei." 
 

în deciziile de impunere, în actele 
administrative fiscale asimilate 
acestora, precum şi în declaraţiile 
fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 lei prin 
reducere când suma ce urmează a fi 
rotunjită este sub 500 lei şi prin 
majorare când aceasta este peste 
500 lei." 
 

11. După alineatul (6) al articolului 83 
se introduce alineatul (7) cu 
următorul cuprins: 
“(7) Pana la 1 iulie 2005, sumele 
reprezentând impozite, taxe, 
contribuţii şi alte sume datorate 
bugetului general consolidat, înscrise 
în deciziile de impunere, în actele 
administrative fiscale asimilate 
acestora, precum şi în declaraţiile 
fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 lei prin 
reducere când suma ce urmează a fi 
rotunjită este sub 500 lei şi prin 
majorare când aceasta este peste 
500 lei." 
 

9  

 

7. La articolul I, după punctul 11 se 
introduce punctul 111 cu următorul 
cuprins: 
111 La articolul 85, după litera c) se 
introduce litera d) cu următorul 
cuprins : 
d) procesele-verbale prevăzute la 
art.137 alin.(6) şi art.164 alin.(2) .” 

Pentru a clarifica 
regimul juridic al 
acestor acte 
administrative, şi 
anume cu privire la 
conţinutul lor şi 
valoarea de 
înştiinţare de plată. 
 
 

10 5.Alineatul (3) al articolului 91 se 
completează cu o nouă literă, litera j), 
cu următorul cuprins: 
j) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, 
întocmind în acest sens proces-verbal. 
(OG 20/2005) 

nemodificat 8. La articolul I, punctul 5 devine 
punctul 12 
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11  
 
 
 
ART. 109 alineatul (3) litera c) 
 
    c) în cazul plăţilor efectuate prin 
decontare bancară, data la care băncile 
debitează contul plătitorului pe baza 
instrumentelor de decontare specifice, 
confirmate prin ştampila şi semnătura 
autorizată a acestora, cu excepţia 
situaţiei prevăzute la art. 116; 
(text OG 92/2003, rep.) 
 
 

 

9. La articolul I ,după punctul 12 se 
introduce punctul 121, cu 
următorul cuprins: 
 
121 La articolul 109 alineatul (3), 
litera c)  va avea următorul cuprins : 
“c) în cazul plăţilor efectuate prin 
decontare bancară, data la care 
băncile debitează contul plătitorului 
pe baza instrumentelor de decontare 
specifice, astfel cum această 
informaţie este transmisă prin 
mesajul electronic de plată de 
către instituţia bancară iniţiatoare, 
potrivit reglementarilor specifice 
in vigoare, cu excepţia situaţiei 
prevăzute la art. 116, data putând fi 
dovedită prin extrasul de cont al 
contribuabilului.” 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru adaptarea la 
noul sistem 
electronic de plăţi în 
care informaţiile 
cuprinse în ordinul de 
plată circulă numai în 
format electronic.  
 
 
 

12 6. Articolul 110 va avea următorul 
cuprins: 
 
 
             „ Articolul 110 
  Ordinea stingerii datoriilor 
 
    (1) Dacă un contribuabil datorează mai 
multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii 
şi alte sume reprezentând creanţe fiscale 
prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar 
suma plătită nu este suficientă pentru a 

nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 

 
10. La articolul I, punctul 6 devine 
punctul 13. 
 
11. La articolul I, punctul 13 
articolul 110, alineatul (1)  va avea 
următorul cuprins: 
„ Art. 110 -  (1) Dacă un contribuabil 
datorează mai multe tipuri de 
impozite, taxe, contribuţii şi alte sume 
reprezentând creanţe fiscale 
prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesară pentru 
a realiza conexiunea 
cu obligaţia generată 
prin declaraţia 
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stinge toate datoriile, atunci se stinge 
creanţa fiscală stabilită de contribuabil. 
 
 
 
 
 
    (2) În situaţia în care contribuabilul nu 
stabileşte creanţa fiscală ce urmează a fi 
stinsă, organul fiscal competent va 
efectua stingerea obligaţiilor fiscale în 
următoarea ordine: 
    a) sume datorate în contul ratelor din 
graficele de plată a obligaţiilor fiscale, 
pentru care s-au aprobat eşalonări şi/sau 
amânări la plată, precum şi dobânzile 
datorate pe perioada eşalonării şi/sau 
amânării la plată şi calculate conform 
legii; 
    b) obligaţii fiscale principale cu 
termene de plată în anul curent, precum 
şi accesoriile acestora, în ordinea 
vechimii; 
    c) obligaţii fiscale datorate şi 
neachitate la data de 31 decembrie a 
anului precedent, în ordinea vechimii, 
până la stingerea integrală a acestora; 
    d) dobânzi, penalităţi de întârziere 
aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la 
lit. c); 
    e) obligaţii fiscale cu termene de plată 
viitoare, la solicitarea debitorului. 
    (3) Pentru creanţele bugetelor locale, 

 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suma plătită nu este suficientă pentru 
a stinge toate datoriile, atunci se 
stinge creanţa fiscală stabilită de 
contribuabil  conform numărului de 
evidenţă a plăţii înscris pe ordinul 
de plată pentru trezoreria statului” 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

depusă de 
contribuabil. 
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din categoria obligaţiilor fiscale prevăzute 
la alin. (2) lit. b), se sting cu prioritate 
obligaţiile stabilite ca urmare a inspecţiei 
fiscale. 
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (2) 
creditorul fiscal care administrează 
creanţele fiscale va înştiinţa debitorul 
despre măsura luată, în termen de 10 
zile de la data efectuării stingerii." 
 
(OG 20/2005) 

 
 
nemodificat 
 
 
 
nemodificat 

 
 
nemodificat 
 
 
 
nemodificat 
 

13 ART. 111  Compensarea 
 
 
 
 
(4) Organul fiscal poate efectua 
compensare din oficiu ori de câte ori 
constată existenţa unor creanţe 
reciproce. 
    (text OG 92/2003, rep.) 
 

 

 
12. La articolul I, după punctul 13 
se introduce punctul 131 cu 
următorul cuprins: 
131. Alineatul (4) al articolului 111 va 
avea următorul cuprins: 
“(4) Organul fiscal poate efectua 
compensare din oficiu ori de câte ori 
constată existenţa unor creanţe 
reciproce, cu excepţia sumelor 
negative din deconturile de taxă 
pe valoarea adăugată fără opţiune 
de rambursare.” 
 

Având în vedere 
natura juridică şi 
regimul fiscal 
aplicabil taxei pe 
valoarea adăugată, 
se impune 
completarea alin.(4). 

14 7. După alineatul (2) al articolului 112 
se introduc două noi alineate, 
alineatele (21) şi (22), cu următorul 
cuprins: 
"(21) Diferenţele de impozit pe venit de 
restituit mai mici de 50.000 lei vor 
rămâne în evidenţa fiscală spre a fi 
compensate cu datorii viitoare, urmând a 

nemodificat 13. La articolul I, punctul 7 devine 
punctul 14. 
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se restitui atunci când suma cumulată a 
acestora depăşeşte limita menţionată. 
 
    (22) Prin excepţie de la alin. (2^1), 
diferenţele mai mici de 50.000 lei se vor 
putea restitui în numerar numai la 
solicitarea contribuabilului." 
(OG 20/2005) 

15 ART.113 Obligatia bancilor supuse 
regimului de supraveghere speciala 
sau de administrare speciala 

Băncile supuse regimului de 
supraveghere specială sau de 
administrare specială şi care efectuează 
plăţile dispuse în limita încasărilor vor 
deconta zilnic, cu prioritate, sumele 
reprezentând obligaţii fiscale cuprinse în 
ordinele de plată emise de debitori şi/sau 
creanţe fiscale cuprinse în dispoziţiile de 
încasare emise de organele de 
executare. 
(text OG 92/2003, rep.) 

 

14. La articolul I, după punctul 14 
se introduc punctele 141-1420 cu 
următorul cuprins: 
 „141 Articolul 113 va avea următorul 
cuprins: 
“ Articolul 113 
Obligaţia băncilor  supuse 
regimului de supraveghere 
specială 
 Băncile supuse regimului de 
supraveghere specială sau de 
administrare specială şi care 
efectuează plăţile dispuse în limita 
încasărilor vor deconta zilnic, cu 
prioritate, sumele reprezentând 
obligaţii fiscale cuprinse în ordinele 
de plată emise de debitori şi/sau 
creanţe fiscale înscrise în adresa de 
înfiinţare a popririi transmisă de 
organele fiscale.” 
 
 „142 După alineatul (3) al articolului 
114 se introduce un nou alineat, 
alineatul (4) cu următorul cuprins: 
“(4) Dobânzile şi penalităţile de 

 
 
 
 
Din necesitatea 
armonizării cu noile 
prevederi 
preconizate de BNR 
în domeniul 
instrumentelor de 
plată în contextul 
intrării în funcţiune a 
sistemului electronic 
de plăţi. 
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întârziere se stabilesc prin decizii 
întocmite în condiţiile aprobate 
prin ordin al ministrului finanţelor 
publice, cu excepţia situaţiei 
prevăzute la art.137 alin.(6).” 
 

16 Articolul 115 alineatul (5) 
 
 
(5) Nivelul dobânzii se stabileşte prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Finanţelor Publice, corelat cu 
nivelul dobânzii de referinţă a Băncii 
Naţionale a României, o dată pe an, în 
luna decembrie, pentru anul următor, sau 
în cursul anului, dacă aceasta se 
modifică cu peste 5 puncte procentuale. 
(text OG 92/2003, rep.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
143. Alineatul (5) al articolului 115 va 
avea următorul cuprins: 
 “(5) Nivelul dobânzii se stabileşte 
prin hotarâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Finanţelor 
Publice, corelat cu nivelul dobânzii 
de referinţă a Băncii Naţionale a 
României, la care se adaugă 10  
puncte procentuale,  o dată pe an, 
în luna decembrie, pentru anul 
următor, sau în cursul anului, dacă 
rata dobânzii de referinţă se 
modifică cu peste 5 puncte 
procentuale.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În vederea 
armonizării cu 
legislaţia aplicabilă în 
materie în ţările 
comunităţii europene 
si a descurajării 
utilizării, de către 
contribuabili, a 
contravalorii debitelor 
datorate şi neachitate 
la bugetul general 
consolidat ca surse 
de finanţare a 
activităţilor, în locul 
creditelor bancare 
pentru care este 
necesară îndeplinirea 
exigenţelor impuse 
de bancă, precum şi 
pentru creşterea 
gradului de civism 
fiscal şi, implicit, 
pentru dezvoltarea 
sistemului de 
creditare furnizat de 
către societăţile 
bancare, se impune 
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ART.117 Dobânzi şi penalităţi de 
întârziere în cazul compensării şi în 
cazul deschiderii procedurii de 
reorganizare judiciară 
    (1) În cazul creanţelor fiscale stinse 
prin compensare, dobânzile şi penalităţile 
de întârziere se datorează până la data 
stingerii inclusiv. Data stingerii este, 
pentru compensările la cerere, data 
depunerii la organul competent a cererii 
de compensare, iar pentru compensările 
efectuate înaintea restituirii sau 
rambursării sumei cuvenite debitorului, 
data depunerii cererii de rambursare sau 
restituire. 
   (text OG 92/2003, rep.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144 Alineatul (1) al articolului 117 va 
avea următorul cuprins: 
“Art. 117 - (1)    În cazul creanţelor 
fiscale stinse prin compensare, 
dobânzile şi penalităţile de 
întârziere se datorează până la 
data stingerii inclusiv, astfel:  
a) pentru compensările la cerere 
data stingerii este data depunerii 
la organul competent a cererii de 
compensare; 
b) pentru compensările din oficiu 
data stingerii este data înregistrării 
operaţiei de compensare de către 
unitatea de trezorerie teritorială 
conform notei de compensare 

majorarea nivelului 
dobânzilor de 
întârziere peste 
nivelul dobânzilor 
bancare cu un 
procent care să fie 
suficient de mare 
pentru a descuraja 
apelarea, de către 
debitori, la creditul 
fiscal în locul celui 
bancar, dar să nu fie 
împovărător în 
sensul afectării 
rentabilităţii 
debitorului. 
 
 
 
Pentru a se asigura 
aplicarea corectă a 
acestor dispoziţii 
legale, este necesară 
modificarea alin.(1) 
în sensul 
reglementării 
concrete a datei 
stingerii pentru 
fiecare caz în parte. 
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ART.119 Dobânzi în cazul sumelor de 
restituit sau de rambursat de la buget 
 
(2) Nivelul dobânzii este cel prevăzut la 
art. 115 alin. (5) şi se suportă din acelaşi 
buget şi acelaşi venit bugetar din care se 
restituie ori se rambursează, după caz, 
sumele solicitate de către plătitori. 
(text OG 92/2003, rep.) 
 
 
ART. 120  alineatul (1) 
 
    (1) Plata cu întârziere a obligaţiilor 
fiscale se sancţionează cu o penalitate 
de întârziere de 0,5% pentru fiecare lună 
şi/sau pentru fiecare fracţiune de lună de 
întârziere, începând cu data de întâi a 
lunii următoare scadenţei acestora până 
la data stingerii acestora inclusiv. 
Penalitatea de întârziere nu înlătură 
obligaţia de plată a dobânzilor. 
(text OG 92/2003, rep.) 
 
 

întocmită de către organul 
competent; 
c) pentru compensările efectuate 
ca urmare a unei cereri de 
restituire sau rambursare a sumei 
cuvenite debitorului, data stingerii 
este data depunerii cererii de 
rambursare sau restituire.” 
 
145 Alineatul (2) al articolului 119 va 
avea următorul cuprins: 
“(2) Nivelul dobânzii este cel 
prevăzut la art. 115 alin. (5) şi se 
suportă din acelaşi buget din care 
se restituie ori se rambursează, după 
caz, sumele solicitate de către 
plătitori.” 
 
 
 
 
146. Alineatul (1) al articolului 120 va 
avea următorul cuprins: 
 
“Art. 120 –(1) Plata cu întârziere a 
obligaţiilor fiscale se sancţionează cu 
o penalitate de întârziere de 0,6% 
pentru fiecare lună şi/sau pentru 
fiecare fracţiune de lună de 
întârziere, începând cu data de întâi 
a lunii următoare scadenţei acestora 
până la data stingerii acestora 
inclusiv. Penalitatea de întârziere nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
regulile bugetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din aceleaşi motive 
pentru care se 
impune majorarea 
dobânzii. 
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 ART 136 alin. (3) Executarea silită 
începe numai după ce organul fiscal a 
transmis debitorului înştiinţarea de plată 
prin care i se comunică acestuia suma 
datorată, iar după înştiinţare au trecut 15 
zile de la comunicare. 
(text OG 92/2003, rep.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART 143 alin. (5) În cazul în care 
popririle înfiinţate de organul de 
executare generează imposibilitatea 
debitorului de a-şi continua activitatea 
economică, cu consecinţe sociale 
deosebite, creditorul fiscal poate dispune, 
la cererea debitorului şi ţinând seama de 

înlătură obligaţia de plată a 
dobânzilor. 
 
 
147 Alineatul (3) al articolului 136 va 
avea următorul cuprins: 
“ (3) Executarea silită începe în 
termen de 15 zile de la data 
înştiinţării.” 
 
 
148 După alineatul (4) al articolului 
143 se introduce alineatul (41) cu 
următorul cuprins: 
“(41) Măsurile de executare silită 
aplicate în condiţiile prezentului 
cod se ridică prin decizie întocmită 
în cel mult 5 zile de la data la care 
a încetat executarea silită, de către 
organul de executare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149 Alineatele (5) şi (6) ale al 
articolului 143 vor avea următorul 
cuprins: 
“(5) În cazul în care popririle înfiinţate 

 
 
 
 
 
Pentru coroborarea 
cu dispoziţiile art.83 
alin.(6) şi cu 
propunerea de 
completare a art.83 
alin.(4). 
 
 
 
Este necesară o 
comunicare din 
partea organului de 
executare cu privire 
la desfiinţarea actului 
de executare. 
Deschiderea urmăririi 
silite şi încetarea 
acesteia sunt în 
egală măsură 
producătoare de 
efecte juridice care 
nu pot rezulta din 
simple împrejurări de 
fapt, ci numai din 
acte juridice.   
 
 
Pentru stabilirea unei 



 
 

24

 TEXT INIŢIAL FORMA ADOPTATA DE SENAT TEXT PROPUS DE COMISIE MOTIVARE 

motivele invocate de acesta, fie 
suspendarea temporară totală, fie 
suspendarea temporară parţială a 
executării silite prin poprirea conturilor 
bancare. 
  (text OG 92/2003, rep.) 
 
 
 
 
 
6) O dată cu cererea de suspendare 
prevăzută la alin. (5) debitorul va indica 
bunurile libere de orice sarcini, oferite în 
vederea sechestrării, sau alte garanţii 
prevăzute de lege. 
(text OG 92/2003, rep.) 
 
 
 
 
ART.144 Executarea silită a sumelor 
ce se cuvin debitorilor 
    (1) Sunt supuse executării silite prin 
poprire orice sume urmăribile 
reprezentând venituri şi disponibilităţi 
băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare 
sau alte bunuri mobile necorporale, 
deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, 
debitorului de către terţe persoane sau 
pe care aceştia le vor datora şi/sau 
deţine în viitor în temeiul unor raporturi 
juridice existente. 

de organul de executare generează 
imposibilitatea debitorului de a-şi 
continua activitatea economică, cu 
consecinţe sociale deosebite, 
creditorul fiscal poate dispune, la 
cererea debitorului şi ţinând seama 
de motivele invocate de acesta, fie 
suspendarea temporară totală, fie 
suspendarea temporară parţială a 
executării silite prin poprirea 
conturilor bancare. Suspendarea se 
poate dispune pentru o perioadă 
de cel mult 6 luni de la data 
comunicării către bancă a 
suspendării popririi de către 
organul fiscal.” 
“(6) O dată cu cererea de 
suspendare prevăzută la alin. (5) 
debitorul va indica bunurile libere de 
orice sarcini, oferite în vederea 
sechestrării, sau alte garanţii 
prevăzute de lege, la nivelul sumei 
pentru care s-a început executarea 
silită.”   
 

1410 După alineatul (1) al articolului 
144 se introduce un nou alineat, 
alin.(11) cu următorul cuprins: 
"(11) Sumele reprezentând credite 
nerambursabile sau finanţări 
primite de la instituţii sau 
organizaţii internaţionale pentru 
derularea unor programe sau 

reguli de conduită 
pentru organul fiscal 
în scopul eliminării 
unor abuzuri de 
aplicare a 
prevederilor legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru stabilirea 
cuantumului 
garanţiilor cerute 
pentru a suspenda 
executarea silită prin 
poprire. 
 
 
 
Pentru a evita 
situaţiile în care 
sumele reprezentând 
credite 
neramburabile 
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    (text OG 92/2003, rep.) 
 
 
 
 
 
Art. 144 alineatele (7), (8) şi (9) 
 
    (7) Terţul poprit este obligat ca, în 
termen de 5 zile de la primirea 
comunicării ce i s-a făcut potrivit alin. (4) 
şi (6), să înştiinţeze organul de executare 
dacă datorează vreo sumă de bani cu 
orice titlu debitorului. 
(text OG 92/2003, rep.) 
 
    (8) Poprirea se consideră înfiinţată la 
data la care terţul poprit, prin înştiinţarea 
trimisă organului de executare, confirmă 
că datorează sume de bani debitorului 
sau la data expirării termenului prevăzut 
la alin. (7). 
(text OG 92/2003, rep.) 
 
 
 
    (9) După înfiinţarea popririi terţul poprit 
este obligat să facă de îndată reţinerile 
prevăzute de lege şi să vireze sumele 
reţinute în contul indicat de organul de 
executare, comunicând totodată în scris 
despre existenţa altor creditori. 
(text OG 92/2003, rep.) 

proiecte, nu sunt supuse 
executării silite prin poprire în 
cazul în care împotriva 
beneficiarului acestora a fost 
pornită procedura executării 
silite." 
 
 
 
 
 
1411 Alineatul (7) se abrogă 
 
 
 
 
 
 
1412 Alineatele (8), (9), , (11), (12) ale 
articolului 144 vor avea următorul 
cuprins: 
"(8) Poprirea se consideră 
înfiinţată din momentul primirii 
adresei de înfiinţare de către terţul 
poprit. În acest sens, terţul poprit 
este obligat să înregistreze atât 
ziua, cât şi ora primirii adresei de 
înfiinţare a popririi.”  
 
Alineatul (9) al articolului 144 va 
avea următorul cuprins: 
“(9) După înfiinţarea popririi terţul 
poprit este obligat: 

acordate de instituţii 
internaţionale ca 
urmare a unor 
programe în care 
România este parte, 
pot fi executate. 
 
 
 
 
 
Având în vedere 
motivaţia de la 
alin.(9) 
 
 
 
 
 
 
Este necesar ca 
terţul poprit să 
înregistreze în 
evidenţa sa nu doar 
ziua primirii, ci şi ora, 
astfel actul 
dobândind “data 
certă” sub toate 
aspectele 
 
 
Modificările aduse 
alin.(7), (9), precum 
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(11) Pentru stingerea creanţelor fiscale 
debitorii deţinători de conturi bancare pot 
fi urmăriţi prin poprire asupra conturilor 
bancare, prevederile alin. (4) aplicându-
se în mod corespunzător. În acest caz, o 
dată cu comunicarea somaţiei şi a titlului 
executoriu, făcută debitorului potrivit art. 
43, o copie certificată de pe acest titlu va 
fi comunicată băncii la care se află 
deschis contul debitorului. Despre 
această măsură va fi înştiinţat şi 
debitorul. 
   (text OG 92/2003, rep.) 
 
 
 
(12) În măsura în care este necesar, 
pentru achitarea sumei datorate la data 
sesizării băncii potrivit alin. (11), sumele 
existente, precum şi cele viitoare 
provenite din încasările zilnice în 
conturile în lei şi în valută sunt 
indisponibilizate. Din momentul 
indisponibilizării, respectiv de la data şi 
ora primirii adresei de înfiinţare a popririi 
asupra disponibilităţilor băneşti, băncile 
nu vor proceda la decontarea 

a)să plătească, de îndată sau după 
data la care creanţa devine 
exigibilă, organului fiscal, suma 
reţinută şi cuvenită, în contul 
indicat de organul de executare; 
b) să indisponibilizeze bunurile 
mobile necorporale poprite, 
înştiinţând despre aceasta organul 
de executare. 
 
 
“(11) Pentru stingerea creanţelor 
fiscale debitorii titulari de conturi 
bancare pot fi urmăriţi prin poprire 
asupra sumelor din conturile 
bancare, prevederile alin. (4) 
aplicându-se în mod corespunzător. 
În acest caz, o dată cu comunicarea 
somaţiei şi a titlului executoriu, făcută 
debitorului potrivit art. 43, o copie 
certificată de pe acest titlu va fi 
comunicată băncii la care se află 
deschis contul debitorului. Despre 
această măsură va fi înştiinţat şi 
debitorul.” 
 
 
 
“(12) În măsura în care este necesar, 
pentru achitarea sumei datorate la 
data sesizării băncii potrivit alin. (11), 
sumele existente, precum şi cele 
viitoare provenite din încasările 

şi introducerea 
alin.121 se impun 
pentru asigurarea 
egalităţii de tratament 
între creditorii fiscali 
şi bugetari (Ministerul 
Finanţelor Publice – 
Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală 
şi Agenţia de 
Valorificarea a 
Activelor Statului) 
 
 
 
 
Pentru o exprimare 
corectă, având în 
vedere faptul că 
poprirea nu priveşte 
un cont bancar, ci 
sumele existente în 
cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

27

 TEXT INIŢIAL FORMA ADOPTATA DE SENAT TEXT PROPUS DE COMISIE MOTIVARE 

documentelor de plată primite, respectiv 
la debitarea conturilor debitorilor, şi nu 
vor accepta alte plăţi din conturile 
acestora până la achitarea integrală a 
obligaţiilor fiscale, cu excepţia sumelor 
necesare plăţii drepturilor salariale. 
(text OG 92/2003, rep.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zilnice în conturile în lei şi în valută 
sunt indisponibilizate. Din momentul 
indisponibilizării, respectiv de la data 
şi ora primirii adresei de înfiinţare a 
popririi asupra disponibilităţilor 
băneşti, băncile nu vor proceda la 
decontarea documentelor de plată 
primite, respectiv la debitarea 
conturilor debitorilor, şi nu vor 
accepta alte plăţi din conturile 
acestora până la achitarea integrală 
a obligaţiilor fiscale înscrise în 
adresa de înfiinţare a popririi, cu 
excepţia sumelor necesare plăţii 
drepturilor salariale.” 
 
 
  
 
  
1413.După alineatul 12 al articolului 
144 se introduce alineatul 121 cu 
următorul cuprins: 
“(121)Încălcarea prevederilor alin. 
(9), alin.(10), alin.(12) si alin. (14) 
atrage nulitatea oricărei plăţi şi 
răspunderea solidară a terţului 
poprit cu debitorul, în limita 
sumelor sustrase 
indisponibilizării. Prevederile 
art.28 se aplică în mod 
corespunzător.” 
 

 
Pentru claritatea 
textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Având în vedere 
motivaţia de la 
alin.(9) 
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ART. 149  Executarea silită a bunurilor 
imobile 
    (1) Sunt supuse executării silite 
bunurile imobile proprietate a debitorului. 
   (text OG 92/2003, rep.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 167 alin (3) În cazul vânzării 
bunurilor grevate printr-un drept de gaj, 
ipotecă sau alte drepturi reale, despre 
care a luat cunoştinţă în condiţiile art. 
147 alin. (6) şi ale art. 149 alin. (9), 
organul de executare este obligat să îi 
înştiinţeze din oficiu pe creditorii în 
favoarea cărora au fost conservate 
aceste sarcini, pentru a participa la 
distribuirea preţului. 
    (text OG 92/2003, rep.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1414 Alineatul (1) al articolului 149 va 
avea urmatorul cuprins: 
Art. 149 – (1)Sunt supuse executării 
silite bunurile imobile proprietate a 
debitorului. În situaţia în care 
debitorul deţine bunuri în 
proprietate comună cu alte 
persoane, executarea silită se va 
întinde numai asupra bunurilor 
atribuite debitorului în urma 
partajului judiciar, respectiv 
asupra sultei. 
 
1415 Alineatul (3) al articolului 167 va 
avea următorul cuprins: 
“(3) Dacă există creditori care, 
asupra bunului vândut, au drepturi 
de gaj, ipotecă sau alte drepturi 
reale, despre care, organul de 
executare a luat cunoştinţă în 
condiţiile art. 147 alin. (6) şi ale art. 
149 alin. (9), la distribuirea sumei 
rezultate din vânzarea bunului, 
creanţele lor vor fi plătite înaintea 
creanţelor prevăzute la art. 166 
alin. 1 lit. b). În acest caz,  organul 
de executare este obligat să îi 
înştiinţeze din oficiu pe creditorii 
în favoarea cărora au fost 
conservate aceste sarcini, pentru 
a participa la distribuirea preţului.” 

 
 
 
În scopul protejării 
dreptului de 
proprietate asupra 
bunurilor imobile, se 
propune ca 
executarea silită să 
aibă ca obiect numai 
bunurile existente în 
lotul debitorului 
stabilit ca urmare a 
împărţelii judiciare. 
 
 
 
 
 
 
Propunerea de 
modificare vizează 
adaptarea 
dispoziţiilor Codului 
de procedură fiscală 
la art. 564 din Codul 
de procedură civilă. 
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ART. 173 Anularea creanţelor fiscale 
    (1) În cazuri excepţionale, pentru 
motive temeinice, Guvernul, respectiv 
autorităţile deliberative la nivel local, prin 
hotărâre, pot aproba anularea unor 
creanţe fiscale. (text OG 92/2003, rep.) 
 
 
 
 
 

 
1416 După alineatul (1) al articolului 
168 se introduce alineatul (11) cu 
următorul cuprins: 
“(11) Dispoziţiile privind 
suspendarea provizorie a 
executării silite prin ordonanţă 
preşedinţială prevăzute de art.403 
alin.(4) din Codul de procedură 
civilă nu sunt aplicabile.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1417 Alineatul (1) al articolului 173 se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pentru a evita 
situaţiile întâlnite în 
practica neunitară a 
instanţelor 
judecătoreşti privind 
suspendarea 
provizorie a 
executării silite prin 
ordonanţă 
preşedinţială, se 
impune ca dispoziţiile 
alin.(4) din art.403 
Cod procedură civilă 
să nu fie aplicabile în 
cazul contestaţiilor 
formulate împotriva 
executărilor silite 
privind creanţele 
fiscale. 
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ART. 189 Contravenţii 
    (1) Constituie contravenţii următoarele 
fapte: 
(…) 
b) nedepunerea la termenele prevăzute 
de lege a declaraţiilor fiscale, în condiţiile 
art. 78; 
(text OG 92/2003, rep.) 
 

1418 Litera b) a alineatului (1) al 
articolului 189 va avea următorul 
cuprins: 
“b) nedeclararea la termenele 
prevăzute de lege a bunurilor şi 
veniturilor impozabile sau, după 
caz, a impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor şi a altor sume 
datorate bugetului general 
consolidat;” 
 
 
 
 
 
 
1419. La art.189 alin.(1), după lit.l) se 
introduc literele m), n), o), p) cu 
următorul cuprins: 
 
m) refuzul de a prezenta organului 
financiar-fiscal bunurile materiale 
supuse impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor datorate bugetului 
general consolidat, în vederea 
stabilirii realităţii declaraţiei 
fiscale; 
n) nereţinerea, potrivit legii, de 
către plătitorii obligaţiilor fiscale, a 
sumelor reprezentând impozite şi 
contribuţii cu reţinere la sursă; 
o) reţinerea şi nevărsarea în 
totalitate, de către plătitorii 

Având în vedere 
existenţa Declaraţiei 100 
prin care se declară mai 
multe obligaţii fiscale, 
este necesară 
modificarea lit.b) pentru a 
se evita situaţiile în care 
declaraţiile fiscale sunt 
depuse dar nu sunt 
completate, respectiv 
obligaţiile fiscale nu sunt 
declarate. 
 
 
 
 
 
 
Contravenţiile 
prevăzute în Legea 
nr.87/1994 au fost 
preluate în conţinutul 
Codului de procedură 
fiscală având în 
vedere faptul că 
aceste contravenţii 
sunt săvârşite ca 
urmare a încălcării 
unor dispoziţii 
procedural fiscale. 
Având în vedere că, 
în prezent, există un 
act normativ unic 
care reglementează 
materia procedural 
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obligaţiilor fiscale, a sumelor 
reprezentând impozite şi 
contribuţii cu reţinere la sursă, 
dacă nu sunt săvârşite în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii, să fie 
considerate infracţiuni; 
p) refuzul de a îndeplini obligaţia 
prevăzută la art.51 alin.(1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fiscală, precum şi 
faptul că deja în 
conţinutul acestui act 
normativ sunt 
reglementate 
contravenţii pentru 
neîndeplinirea unor 
obligaţii fiscale, se 
impune ca toate 
contravenţiile din 
Legea nr.87/1994 să 
fie preluate în Codul 
de procedură fiscală, 
cu următoarele 
observaţii: 
a) nepreluarea 
contravenţiei 
reglementată de 
art.13 alin.(1) lit.a), 
întrucât Codul de 
procedură fiscală 
reglementează la 
art.189 alin.(1) lit.b) 
fapta de nedepunere 
la termenul prevăzut 
de lege a declaraţiilor 
fiscale. In acest caz, 
s-ar fi creat o dublă 
reglementare 
(sancţionare) care ar 
fi în contradicţie cu 
dispoziţiile art.15 din 
Legea nr.24/2000 
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privind normele de 
tehnică legislativă 
pentru elaborarea 
actelor normative.  
b) nepreluarea 
contravenţiei 
reglementată de 
art.13 alin.(1) lit.b), 
având în vedere 
faptul că pentru 
diminuarea 
creanţelor fiscale se 
sancţionează deja 
prin perceperea de 
dobânzi şi penalităţi 
de întârziere de la 
data când creanţa 
era datorată; 
c) nepreluarea 
contravenţiei 
reglementată de 
art.13 alin.(1) lit.c), 
întrucât Codul de 
procedură fiscală 
reglementează la 
art.189 alin.(1) lit.c) 
fapta de 
nerespectare a 
obligaţiei de a 
prezenta, la cererea 
organului fiscal, 
înscrisuri şi 
documente necesare 
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în vederea stabilirii 
situaţiei de fapt 
fiscale. 
d) nepreluarea 
contravenţiei 
reglementată la 
art.13 alin.(1) lit.f) 
întrucât prima teză, 
esta reglementată de 
Codul de procedură 
fiscală prin 
dispoziţiile art.189 
alin.(1) lit.b) care 
sancţionează 
contravenţional fapta 
de neprezentare, la 
cererea organului 
fiscal, a 
documentelor, 
registrelor de afaceri 
şi a oricăror alte 
înscrisuri, iar cea de-
a două teză urmează 
a fi reglementată în 
noua Lege pentru 
combaterea evaziunii 
fiscale, care va 
sancţiona fapta de  
utilizare, în alte 
condiţii decât cele 
prevăzute de lege, a 
documentelor cu 
regim special ca şi 
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infracţiune.       
e) nepreluarea 
contravenţiei 
reglementată la 
art.13 alin.(1) lit.g), 
întrucât Codul de 
procedură fiscală 
reglementează la 
art.189 alin.(1) lit.e) 
fapta de neducere la 
îndeplinire a 
măsurilor dispuse de 
organele de inspecţie 
fiscală. 
f) nepreluarea 
contravenţiei 
reglementată la 
art.13 alin.(1) lit.h), 
întrucât prin 
dispoziţiile pct.144 
din Legea 
nr.174/2004 de 
aprobare a OG 
nr.92/2003 privind 
Codul de procedură 
fiscală, au fost 
abrogate expres 
prevederile art.3 din 
Legea nr.87/1994, 
astfel că respectiva 
contravenţie rămâne 
fără obiect. 
g) nepreluarea 
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contravenţiei 
reglementată la 
art.13 alin.(1) lit.i), 
întrucât Codul de 
procedură fiscală 
reglementează la art. 
189 alin.(1) lit.i) fapta 
de nerespectare de 
către bănci a 
obligaţiilor privind 
furnizarea 
informaţiilor şi a 
obligaţiilor de 
decontare.  
 Pe de altă 
parte, având în 
vedere că 
reglementarea 
actuală nu 
sancţionează 
neîndeplinirea 
obligaţiei prevăzută 
la art.51 Cod 
procedură fiscală 
privind obligaţia 
contribuabililor şi a 
altor persoane de a 
furniza informaţii la 
cererea organelor 
fiscale, se impune 
adăugarea unei noi 
litere care să 
sancţioneze o 
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1420. La art.189 alin.(2), după lit.d) se 
introduc literele lit.e), f), g) cu 
următorul cuprins: 
 
    “e) cu amendă de la 500.000 lei 
la 5.000.000 lei, pentru persoanele 
fizice, şi cu amendă de la 
5.000.000 lei la 20.000.000 lei, 
pentru persoanele juridice, în 
cazul săvârşirii faptelor prevăzute 
la alin.(1) lit.m)-p), dacă obligaţiile 
fiscale sustrase la plată sunt de 
până la 500.000.000 lei inclusiv; 
      f) cu amendă de la 5.000.000 lei 
la 20.000.000 lei, pentru 
persoanele fizice, şi cu amendă de 
la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, 
pentru persoanele juridice, în 
cazul săvârşirii faptelor prevăzute 
la alin.(1) lit.m)-p), dacă obligaţiile 
fiscale sustrase la plată sunt 
cuprinse între 500.000.001 şi 
1.000.000.000 lei inclusiv; 
      g)cu amendă de la 20.000.000 
lei la 50.000.000 lei, pentru 
persoanele fizice, şi cu amendă de 
la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, 
pentru persoanele juridice, în 
cazul săvârşirii faptelor prevăzute 

asemenea faptă.  
 
 
La aplicarea 
sancţiunii amenzii 
pentru faptele 
preluate din Legea 
evaziunii se va ţine 
cont de cuantumul 
obligaţiilor sustrase 
la plată.  
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la alin.(1) lit.m)-p), dacă obligaţiile 
fiscale sustrase la plată sunt mai 
mari de 1.000.000.000 lei.” 
 

18 8. Literele a) şi s) ale alineatului (1) ala 
articolului 190 se abrogă. 
(OG 20/2005) 

nemodificat 15. La articolul I, punctul 8 devine 
punctul 15 

 

19 9. Litera z) a alineatului (1) al 
articolului 190 va avea următorul 
cuprins: 
z)comercializarea produselor accizabile 
într-un antrepozit fiscal în perioada în 
care autorizaţia a fost revocată sau 
anulată, fără acordul autorităţii fiscale 
competente pentru valorificarea stocurilor 
de produse, acordat în condiţiile 
prevăzute de lege. 
 
 (OG 20/2005) 

nemodificat 16. La articolul I, punctul 9 devine 
punctul 17 

 

20 10. După litera v) a alineatului (1) al 
articolului 190 se introduce o nouă 
literă, litera v1), cu următorul cuprins: 
 
„v1) desfăşurarea activităţilor de 
distribuire şi comercializare angro a 
băuturilor alcoolice şi produselor din 
tutun fără deţinerea atestatului valabil, 
eliberat de organul fiscal competent, în 
condiţiile art. 2001.” 
(OG 20/2005) 

nemodificat 

La articolul I, punctul 10 devine 
punctul 16 cu următorul cuprins: 
16. După litera v) a alineatului (1) al 
articolului 190 se introduce litera v1) 
cu următorul cuprins: 
 
“v1) desfăşurarea activităţilor de 
distribuire şi comercializare angro a 
băuturilor alcoolice şi produselor din 
tutun fără îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art.2441 alin.(1) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal cu modificările ulterioare;" 

Pentru posibilitatea 
aplicării acestei 
contravenţii este 
necesară 
reformularea. 
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21 11. Alineatul (2) ala articolului 190 va 

avea următorul cuprins: 
 
"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) 
se sancţionează cu amendă de la 
200.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, 
precum şi cu: 
    a) confiscarea produselor, iar în 
situaţia în care acestea au fost vândute, 
confiscarea sumelor rezultate din 
această vânzare, în cazurile prevăzute la 
alin. (1) lit. b), d), l), m), n), o), x), y) şi z); 
    b) confiscarea cisternelor, recipientelor 
şi a mijloacelor de transport utilizate în 
transportul alcoolului etilic şi al 
distilatelor, în cazul prevăzut la alin. (1) 
lit. l); 
    c) oprirea activităţii de comercializare a 
produselor accizabile pe o perioadă de 1 
- 3 luni, în cazul comercianţilor în sistem 
angro sau cu amănuntul, pentru situaţiile 
prevăzute la alin. (1) lit. d), n), x) şi v^1); 
    d) oprirea activităţii de producţie a 
produselor accizabile prin sigilarea 
instalaţiei, în cazul producătorilor, pentru 
situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), j), 
m), o) şi y)." 
(text OG 20/2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. La articolul I, punctul 11 devine 
punctul 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 12. La articolul 190, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, alineatul nemodificat 18. La articolul I, punctul 12 devine 

punctul 19. 
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(3), cu următorul cuprins: 
 
"(3) Autoritatea fiscală competentă 
suspendă, la propunerea organului de 
control, autorizaţia de antrepozit fiscal 
pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. 
e), j), n), o), u) şi y)." 
(text OG 20/2005) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  

 

19. La articolul I, după punctul 19 
se introduce punctul 191 cu 
următorul cuprins: 
191. La art.191, după alin.1, se 
introduce un nou alineat (11) cu 
următorul cuprins: 
“(11) Sancţiunile contravenţionale 
prevăzute la art.189 şi 190 se aplică 
persoanelor fizice sau persoanelor 
juridice care au calitatea de subiect 
în raportul juridic fiscal.” 
 
 
 
 
 
 

Codul de procedură 
fiscală defineşte la 
art.17 alin.(1) 
contribuabilul ca fiind 
orice persoană fizică, 
ori juridică sau orice 
altă entitate fără 
personalitate juridică 
ce datorează 
impozite, taxe, 
contribuţii şi alte 
sume bugetului 
general consolidat. În 
cazul în care 
contribuabilul nu îşi 
îndeplineşte 
obligaţiile fiscale 
prevăzute de lege 
(de a depune 
declaraţii fiscale, de 
a furniza informaţii, 
etc.) acesta trebuie 
să fie sancţionat 
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contravenţional.  
 Întrucât OG 
nr.2/2001 privind 
regimul juridic al 
contravenţiilor 
prevede la art.3 
alin.(2) că “persoana 
juridică răspunde 
contravenţional în 
cazurile şi în 
condiţiile prevăzute 
de actele normative 
prin care se stabilesc 
şi se sancţionează 
contravenţii”, şi 
ţinând cont de 
experienţa şi practica 
neunitară a organelor 
fiscale care constată 
şi aplică sancţiuni 
contravenţionale, se 
impune 
reglementarea 
expresă a 
răspunderii 
contravenţionale a 
contribuabililor din 
raportul juridic fiscal.    
 

24 13. Alineatul (2) al articolului 191 va 
avea următorul cuprins: 
 
“(2) Constatarea şi sancţionarea faptelor 

nemodificat 20. La articolul I, punctul 13 devine 
punctul 20. 
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ce constituie contravenţie potrivit art. 190 
se fac de personalul de specialitate din 
cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al 
unităţilor sale teritoriale, cu excepţia 
sancţiunii privind suspendarea 
autorizaţiei de antrepozit fiscal, care se 
dispune de autoritatea fiscală 
competentă, la propunerea organului de 
control.” 
(OG 20/2005) 

25 14. După articolul 200 se introduce un 
nou articol, articolul 2001, cu 
următorul cuprins: 
              "ARTICOLUL  2001 
    Dispoziţii procedurale privind 
înregistrarea în cazul unor activităţi cu 
produse accizabile 
    (1) Înregistrarea prevăzută la art. 
244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, se face prin 
depunerea la organul fiscal competent a 
unei cereri de înregistrare. 
    (2) Pe baza cererii de înregistrare 
organul fiscal competent eliberează un 
atestat care dă dreptul titularului să 
distribuie şi să comercializeze angro 
băuturi alcoolice şi produse din tutun. 
    (3) Organul fiscal competent va elibera 
atestatul numai dacă sunt îndeplinite 
toate condiţiile prevăzute la art. 244^1 
alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

nemodificat 

21. La articolul I, punctul 14 devine 
punctul 21 şi va avea următorul 
cuprins: 
              "ARTICOLUL  2001 
    Dispoziţii procedurale privind 
înregistrarea în cazul unor 
activităţi cu produse accizabile 
    (1) Înregistrarea prevăzută la art. 
2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, se face prin 
depunerea la organul fiscal 
competent a unei cereri de 
înregistrare. 
    (2) Pe baza cererii de înregistrare 
organul fiscal competent eliberează 
un atestat care dă dreptul titularului 
să distribuie şi să comercializeze 
angro băuturi alcoolice şi produse din 
tutun. 
    (3) Organul fiscal competent va 
elibera atestatul numai dacă sunt 
îndeplinite toate condiţiile prevăzute 
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    (4) Organul fiscal emitent va revoca 
atestatul ori de câte ori constată 
neîndeplinirea uneia dintre condiţiile 
prevăzute la art. 244^1 alin. (1) din Legea 
nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare." 
(OG 20/2005) 

la art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    (4) Organul fiscal emitent va 
revoca atestatul ori de câte ori 
constată neîndeplinirea uneia dintre 
condiţiile prevăzute la art. 2441 alin. 
(1) din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare." 
    (5) Prin derogare de la dispoziţiile 
legale privind folosirea antrepozitelor 
fiscale, la cererea antrepozitarului 
autorizat pentru producţia şi 
îmbutelierea produsului bere, comisia 
competentă pentru autorizarea 
antrepozitelor fiscale poate aproba, 
prin decizie, utilizarea instalaţiilor de 
îmbuteliere a produsului bere şi 
pentru îmbutelierea băuturilor 
răcoritoare şi a apei plate. Celelalte 
prevederi privind regimul de 
antrepozitare fiscală sunt aplicabile 
în mod corespunzător. 
     (6) Prin decizie, comisia poate 
stabili condiţiile de utilizare a 
instalaţiilor.” 
Autori: domnul Eugen Nicolăescu –
deputat      Grupul Parlamentar PNL 
  domnul Mocanu Alexandru  -grupul 
parlamentar PD     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a da posibilitatea 
producătorilor de bere să 
folosească aceiaşi linie 
de producţie şi pentru 
îmbutelierea băuturilor 
răcoritoare şi a apei plate. 

26 
 

 
 

 
 

 La articolul I, după punctul 21 se 
introduce punctul 22 cu următorul 

Se impune 
abrogarea art.13-16 
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cuprins: 
22. La articolul 208, după li.k) se 
introduce o nouă literă, lit.l) cu 
următorul cuprins: 
“l) Capitolul III “Contravenţii şi 
sancţiuni” din Legea nr.87/1994 
pentru combaterea evaziunii fiscale, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.545 din 29 
iulie 2003.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

din Legea pentru 
combaterea evaziunii 
fiscale nr.87/1994, 
republicată, având în 
vedere preluarea 
acestor dispoziţii în 
cadrul art.189 din 
Codul de procedură 
fiscală. 
Totodată, prin 
dispoziţiile Legii de 
aprobare a OG 
nr.20/2005 se 
propune abrogarea şi 
a altor articole din 
cadrul Legii 
nr.87/1994 deoarece: 
 -în ce priveşte 
art.14 menţionăm că, 
prin dispoziţiile art. 
65 din Codul de 
procedură fiscală s-a 
creat dreptul 
organului fiscal de a 
estima bazele de 
impunere ori de câte 
ori acesta nu o poate 
determina.  
 -în ce priveşte 
art.15 precizăm că 
acesta rămâne fără 
obiect întrucât faptele 
contravenţionale au 
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fost preluate în Codul 
de procedură fiscală. 
 -în ce priveşte 
art.16 menţionăm că 
şi acest articol 
rămâne fără obiect 
ca urmare a includerii 
contravenţiilor în 
Codul de procedură 
fiscală. 
 *) Notă: 
 Deşi Legea 
nr.87/1994 – legea 
evaziunii fiscale a 
fost aprobată ca şi 
lege organică, 
întrucât în conţinutul 
său sunt dispoziţii de 
domeniul legii 
organice 
(infracţiunile), 
celelalte dispoziţii 
sunt de domeniul 
legii ordinare. 
 Prin urmare, 
actuala propunere de 
completare OG 
nr.20/2005 prin legea 
de aprobare, cu 
anumite dispoziţii 
cuprinse în Legea 
nr.87/1994, nu 
conferă acesteia un 
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caracter organic, ci 
aceasta se poate 
aproba ca şi lege 
ordinară, în condiţiile 
art.76 alin.(2) din 
Constituţia României, 
republicată. 

27 Art. II – (1) Prezenta ordonanţă intră în 
vigoare la 3 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. 
(1), prevederile art. I pct. 9-13 intră în 
vigoare în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentei ordonanţe în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
(OG 20/2005) 
 

nemodificat nemodificat 
 

 

28 Art. III. – Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 
2004, cu modificările şi completările 
aduse prin prezenta ordonanţă, după 
aprobarea acesteia prin lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 
(OG 20/2005) 

nemodificat 

 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29  
 

 ART. II Incepând cu data de 1 
ianuarie 2007 dispoziţiile art.110 
din Codul de procedură fiscală se 

Pentru a se armoniza 
cu practica 
administraţiilor fiscale 
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modifică si vor avea următorul 
cuprins: 
"ART. 110 Ordinea stingerii 
datoriilor 
(1) Dacă un contribuabil datorează 
mai multe tipuri de impozite, taxe, 
contribuţii şi alte sume 
reprezentând creanţe fiscale 
prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), 
iar suma plătită nu este suficientă 
pentru a stinge toate datoriile, 
atunci se sting datoriile corelative 
acelui tip de creanţă fiscală 
principală pe care îl stabileşte 
contribuabilul. 
    (2) În cadrul tipului de impozit, 
taxă, contribuţie sau altă sumă 
reprezentând creanţă fiscală 
stabilit de contribuabil, stingerea 
se efectuează, de drept, în 
următoarea ordine:  

 a) sume datorate în contul 
ratei din luna curentă din graficul 
de plată a obligaţiei fiscale pentru 
care s-a aprobat eşalonare la 
plată, precum şi dobânda datorată 
în luna curentă din grafic, sau 
suma amânată la plată, împreună 
cu dobânzile datorate pe perioada 
amânării, în cazul in care termenul 
de plată se împlineşte în luna 
curentă, precum şi obligaţiile 
fiscale curente de a căror plată 

din ţările membre ale 
Uniunii Europene. 
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depinde menţinerea valabilităţii 
înlesnirii acordate; 
b) obligaţia fiscală principală şi 
obligaţiile fiscale accesorii 
aferente acesteia, în ordinea 
vechimii, cu excepţia celor pentru 
care s-a început executarea silită. 
După stingerea integrală a 
obligaţiei fiscale principale cele 
mai vechi se vor stinge obligaţiile 
fiscale accesorii aferente acesteia, 
mai întai dobânzile, şi apoi 
penalităţile de întârziere. 
c) sume datorate în contul 
următoarelor rate din graficul de 
plată a obligaţiei fiscale pentru 
care s-a aprobat eşalonare, până 
la concurenţa cu suma eşalonată 
la plată, sau până la concurenţa cu 
suma achitată, după caz, precum 
şi sumă amânată la plată împreună 
cu dobânzile datorate pe perioada 
amânării, după caz; 
d) obligaţii cu scadenţe viitoare, la 
solicitarea contribuabilului.  

(3) Vechimea obligaţiilor 
fiscale se determină în funcţie de 
scadenţa acestora, prevăzută de 
Codul fiscal sau de alte prevederi 
legale. În cazul diferenţelor de 
obligaţii fiscale principale stabilite 
de organele competente, precum 
şi al diferenţelor suplimentare de 
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obligaţii fiscale principale, ce fac 
obiectul declaraţiilor rectificative 
depuse de contribuabili, vechimea 
se determină în funcţie de 
termenele de plată stabilite în 
condiţiile art.108 alin.(2). Vechimea 
obligaţiilor fiscale accesorii este 
dată de vechimea impozitelor, 
taxelor, contribuţiilor şi a altor 
obligaţii fiscale care le-au generat. 
       (4) Dacă un contribuabil nu 
respectă ordinea prevăzută la 
alin.(2), organul fiscal competent 
va înştiinţa debitorul despre modul 
în care s-a efectuat stingerea 
prevăzută la alin.(2). 

30  

 

ART III Incepând cu data de 1 
ianuarie 2006 dispoziţiile art.115 
din Codul de procedură fiscală se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
“ART.115 Majorări de întârziere
(1) Majorările de întârziere se 
calculează pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii 
sumei datorate inclusiv.  
(2)   Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), se datorează majorări de 
întârziere după cum urmează: 
    a) pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile stinse prin executare 

Incepând cu data 
de 1 ianuarie 2006, 
se propune 
renunţarea la cele 
două categorii de 
obligaţii fiscale 
accesorii (dobânda şi 
penalitatea de 
întârziere) şi 
perceperea unei 
singure sancţiuni 
denumită majorare 
de întârziere, al cărei 
cuantum să fie 
expres prevăzut, 
respectiv 0,06% pe zi 
întârziere şi care să 
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silită, până la data întocmirii 
procesului-verbal de distribuire 
inclusiv. În cazul plăţii preţului în 
rate, majorările de întârziere se 
calculează până la data întocmirii 
procesului-verbal de distribuire a 
avansului. Pentru suma rămasă de 
plată majorările de întârziere sunt 
datorate de către cumpărător; 
    b) pentru impozitele, taxele si 
contribuţiile debitorului declarat 
insolvabil, până la data încheierii 
procesului-verbal de constatare a 
insolvabilităţii inclusiv.” 
(3)   Modul de calcul al majorărilor 
de întârziere aferente sumelor 
reprezentând eventuale diferenţe 
între impozitul pe profit plătit la 
data de 25 ianuarie a anului 
următor celui de impunere si 
impozitul pe profit datorat conform 
declaraţiei de impunere întocmite 
pe baza situaţiei financiare anuale 
va fi reglementat prin norme 
metodologice aprobate prin ordin 
al ministrului finanţelor publice. 
(4)    Pentru obligaţiile fiscale 
neachitate la termenul de plată, 
reprezentând impozitul pe venitul 
global, se datorează majorări de 
întârziere după cum urmează: 
    a) pentru anul fiscal de 
impunere majorările de întârziere 

poată fi modificat prin 
legile bugetare 
anuale având în 
vedere previziunile 
pieţei financiar-
bancare.  
Nivelul de 0,06% pe 
zi întârziere ar 
corespunde unui 
procent de cca.22% 
pe an, în condiţiile în 
care dobânda de 
referinţă comunicată 
de BNR pentru luna 
mai 2005 este de 
7,96%.  
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pentru plăţile anticipate stabilite 
de organul fiscal prin decizii de 
plăţi anticipate se calculează până 
la data plăţii debitului sau, după 
caz, până la data de 31 decembrie; 
    b) majorările de întârziere 
pentru sumele neachitate în anul 
de impunere, potrivit lit. a), se 
calculează începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor până la 
data stingerii acestora, inclusiv; 
    c) în cazul în care impozitul pe 
venit stabilit prin decizia de 
impunere anuală este mai mic 
decât cel stabilit prin deciziile de 
plăţi anticipate, majorările de 
întârziere se recalculează, 
începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor celui de impunere, 
la soldul neachitat în raport cu 
impozitul anual stabilit prin decizia 
de impunere anuală, urmând a se 
face regularizarea majorărilor de 
întârziere în mod corespunzător. 
(5) Nivelul majorării de întârziere 
este de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere, şi poate fi modificat prin 
legile bugetare anuale.” 

31  

 

Art.IV (1) La data de 1 ianuarie 
2006 se abrogă prevederile art.120 
din Codul de procedură fiscală. 
            (2)  În toate actele 
normative în care se face referire 
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la noţiunile de “dobânzi” şi/sau 
“penalităţi de întârziere” aceste 
noţiuni se înlocuiesc cu noţiunea 
de „majorări de întârziere”. 
 

32  
 

Art. V Prezenta lege intră în 
vigoare la 10 de zile de la adata 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 

 


