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RAPORT  
asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
 

 
 

Cu adresa nr. Plx 160 din 29 mai 2012, Biroul Permanent conform art.95 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.2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând: 

- simplificarea procedurilor de administrare a creanţelor fiscale în scopul 
creşterii eficienţei activităţii de administrare, precum şi revizuirea unor texte 
în vederea eliminării posibilităţilor de interpretare şi, pe această bază, 
asigurarea aplicării unitare a textului de lege; 

- preluarea la nivelul Codului de procedură fiscală a dispoziţiilor referitoare la 
domeniul fiscal din normele metodologice care privesc aplicarea acestui act 
normativ, aprobate prin HG nr. 1050/2004; 

- transpunerea Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 
privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a 
Directivei 77/799/CEE. 
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La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului legislativ şi 
Comisiei pentru Afaceri Europene, 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 mai 2012, în 
condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor . 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 23 deputaţi, din 
totalul de 33 de membri ai comisiei. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, domnul Gheorghe Gherghina – secretar de stat la 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea membrilor prezenţi la 
dezbatere.  

În urma dezbaterii, în şedinţa din data de 04.07.2012, comisia propune 
supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 
amendamentele admise şi respinse prezentate în anexă. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia Barna  
 

SECRETAR, 
 

Nicolae Bud 

 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 

 
 
 
 

 
 
 
 



I. Amendamente admise 
 

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 

1. 

 L E G E 
pivind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură 
fiscală 

L E G E 
pivind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură 
fiscală 

 

2. 

 Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură 
fiscală, adoptată în temeiul 
art.1 pct.I.1 din Legea nr. 
284/2011 privind abilitatea 
Guvernului de a emite 
ordonanţe: 

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 2 din 25 
ianuarie 2012 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, adoptată în 
temeiul art.1 pct.I.1 din Legea 
nr. 284/2011 privind abilitatea 
Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, nr. 71 din  30 
ianuarie 2012, cu 
următoarea modificare: 
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3. 

ORDONANŢĂ 
pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură 
fiscală 

nemodificat nemodificat  

Art. III – (1) Art. I pct. 14 se 
aplică începând cu data de 1 
ianuarie 2013, cu excepţia art. 
10913 care se aplică începând cu 
data de 1 ianuarie 2015. 

(2) Ordinele ministrului 
finanţelor publice şi ale 
preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală 
prevăzute la art. I se emit în 
termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe, cu excepţia ordinului 
prevăzut la art. I pct. 9 care se 
emite în termen de 60 de zile. 

 

 -  La art. III, alin. (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(1) Prevederile art. I pct. 13 
din prezenta ordonanţă se 
aplică începând cu data de 1 
ianuarie 2013, cu excepţia art. 
10912, care se aplică începând 
cu data de 1 ianuarie 2015. ” 
 
Autor: domnul Ciobanu 
Gheorghe – deputat PSD 

Trimiterea este greşită la art.  
10913 
 

  Art.II – Aplicarea 
prevederilor art. 83 alin. (5) 
din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
suspendă până la 1 ianuarie 
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2014.” 
 
Autor: doamna Maria Eugenia 
Barna – deputat Grupul 
parlamentar progresist 



 
 

II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea  

Camera 
decizională 

 

 1. La art. I după punctul 11 se 
introduce un punct nou, pct. 111 , cu 
următorul cuprins: 
„111 . La articolul 83, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:
<<(5) Declaraţiile fiscale ale 
contribuabililor persoane juridice, cu 
excepţia instituţiilor publice, se depun 
la organul fiscal după certificarea lor de 
către un consultant fiscal, astfel: 
a) declaraţiile fiscale anuale de impozit 
pe profit, cu excepţia declaraţiilor 
depuse de contribuabilii care, potrivit 
legii, au obligaţia auditării situaţiilor 
financiare anuale. În acest caz, 
certificarea poate fi efectuată până la 
data de 30 iunie a anului corespunzător 
termenului legal de depunere a 
declaraţiei; 
b) declaraţiile rectificative din care 
rezultă diferenţe negative de obligaţii 
fiscale de plată faţă de obligaţiile 
declarate anterior, cu excepţia cazului 

 Camera 
Deputatilor 
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în care rectificarea priveşte declaraţia 
privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe 
venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate; 
c) deconturile cu sume negative de taxă 
pe valoarea adăugată cu opţiune de 
rambursare; 
d) fiecare al treilea decont consecutiv 
cu sumă negativă de taxă pe valoarea 
adăugată fără opţiune de 
rambursare.>>„ 
 
Autor: domnul Ciobanu Gheorghe – 
deputat PSD 

 

 2. La Art. I după punctul 111 se 
introduce un punct nou, pct. 112 , cu 
următorul cuprins: 
„112 La articolul 83, după alineatul (5) 
se introduc trei noi alineate, alineatele 
(6) - (8), cu următorul cuprins: 
<<(6) Certificarea declaraţiilor fiscale 
prevăzute la alin. (5) constă în 
verificarea exactităţii şi realităţii datelor 
înscrise în declaraţii pe baza 
informaţiilor şi documentelor 
prezentate de contribuabili. Certificarea 
se face conform normelor elaborate de 
Camera Consultanţilor Fiscali, cu 
consultarea Ministerului Finanţelor 
Publice. 

 Camera 
Deputatilor 
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(7) Declaraţiile prevăzute la alin. (5) lit. 
b), depuse fără a fi certificate nu se iau 
în considerare de organul fiscal. 
(8) În cazul deconturilor prevăzute la 
alin. (5) lit. c), certificarea are ca efect 
încadrarea deconturilor la risc fiscal 
mic, cu excepţia cazului în care, potrivit 
procedurii speciale aprobate în 
condiţiile legii, acestea sunt considerate 
cu risc fiscal mare. În situaţia în care 
aceaste deconturi sunt depuse fără a fi 
certificate, opţiunea de rambursare este 
anulată de drept, iar suma negativă de 
taxă pe valoarea adăugată se reportează 
în decontul aferent următoarei perioade 
fiscale.>>” 
 
Autor: domnul Ciobanu Gheorghe – 
deputat PSD 

 

 3.  La art. I după punctul 21 se 
introduce un punct nou, pct. 22 , cu 
următorul cuprins: 
„22. La articolul 219 alineatul (1), 
după lit b3) se introduc două noi litere, 
lit. b4) şi b5), cu următorul cuprins: 
<<b4) necertificarea la termen a 
declaraţiilor potrivit art. 83 alin.(5) 
lit.a);  
b5) necertificarea declaraţiilor prevăzute 
la art. 83 alin.(5) lit. d);>>” 
 

 Camera 
Deputatilor 
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Autor: domnul Ciobanu Gheorghe – 
deputat PSD 

 

 4.  La art. I după punctul 22 se 
introduce un punct nou, pct. 23 , cu 
următorul cuprins: 
„23. La articolul 219 alineatul (2), 
după lit. h) se introduce o nouă literă, 
lit. i), cu următorul cuprins: 
<<i) cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 lei, pentru contribuabilii mari şi 
mijlocii şi cu amendă de la 1.000 lei la 
5.000 lei, pentru ceilalţi contribuabili, 
în cazul săvârşirii faptelor prevăzute la 
alin. (1) lit. b4) şi b5);>>” 
 
Autor: domnul Ciobanu Gheorghe – 
deputat PSD 

 Camera 
Deputatilor 
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