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Cabinet Ministru   

B-dul.Libertăţii nr.16 sector 5,  cod 
050706, Bucureşti  

Tel: +4021 319 96 93  
Fax: +4021 319 97 14  

  

Nr.60312-2/ 01.04.2020  

  

  

    

Domnului Nicolae GIUGEA  

Deputat, Parlamentul României - Camera Deputaţilor  

  

Adresa: Str.Izvor nr.2-4  

              Sector 5  

              Bucureşti, România  

  

  

Stimate domnule Deputat,  

  

  

Referitor la întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera 
Deputaţilor cu nr.10048A/2020, având ca obiect ”Efecte ale Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.581/2019 asupra activităţii ANAF”, redăm în 
ceea ce urmează punctul de vedere al Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală:  

  

Referitor la întrebarea: „Cifrele prezentate în spaţiul public     (2 

miliarde de euro sau 10 miliarde de lei), corespund sau nu realităţii?”   

  

Menţionăm că informaţiile apărute în presă în legătură cu  

punerea în aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.581/2019 referitoare 

la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară 

modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și 
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completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum 

și ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017, 

cu privire la măsurile asigurătorii dispuse de către organele fiscale ale 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nu reflectă realitatea.   

Măsurile ce decurg din aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale  

nr.581/2019 au fost avute în vedere la elaborarea Legii nr.5/2020 a bugetului 

de stat pe anul 2020, acestea neavând un impact semnificativ.  

  

Referitor la întrebarea: „În ce manieră măsurile asigurătorii  

luate de inspectorii ANAF au fost anulate sau modificate de Decizia CCR 

nr.581/2019?”  

  

 Cu privire la maniera în care măsurile asigurătorii luate de  

inspectorii ANAF au fost anulate sau modificate de Decizia Curţii 

Constituţionale nr.581/2019, precizăm că aceasta a produs efecte pentru 

toate deciziile de instituire a măsurilor asigurătorii care subzistau în baza 

art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, al căror termen de 6 luni, respectiv un 

an, s-a împlinit.  

  

Referitor la întrebarea: „În ce măsură activitatea ANAF este  

afectată de eliminarea alin.(8) al art.213 din Legea nr.207/2015 privind codul 

de procedură fiscală?”  

  

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr.581/2019, se constată că  

prevederile art.213 alin.(8) din Legea nr.207/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt neconstituţionale, acestea reglementând doar 

situaţia în care organele fiscale au sesizat organele de urmărire penală, în 

urma îndeplinirii condiţiilor legale în acest sens.   

Astfel, în ceea ce priveşte instituirea măsurilor asigurătorii,  

activitatea ANAF se desfăşoară în baza celorlalte dispoziţii ale art.213 din 

Legea nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât, potrivit 

art.213 alin.(2) din acest act normativ, se dispun măsuri asigurătorii sub 

forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile 

şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, 

în cazuri excepţionale, respectiv în situaţia în care există pericolul ca acesta 

să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând 

sau îngreunând în mod considerabil colectarea.  

Totodată, potrivit primei teze a art.213 alin.(3) din Legea  
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nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile asigurătorii 

pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă, iar, în conformitate cu 

dispoziţiile art.213 alin.(7) ale aceluiaşi act normativ, în situaţia în care 

măsurile asigurătorii au fost luate înainte de emiterea titlului de creanţă 

acestea încetează dacă titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen 

de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii. În 

cazuri excepţionale, acest termen poate fi prelungit până la un an, de organul 

fiscal competent, prin decizie. Organul fiscal are obligaţia să emită decizia de 

ridicare a măsurilor asigurătorii în termen de cel mult două zile de la 

împlinirea termenului de 6 luni sau un an, după caz, iar în cazul popririi 

asigurătorii să elibereze garanţia.  

Astfel, măsura asiguratorie este instituită atunci când există  

pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească 

patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, 

eliminarea alin.(8) al art.213 din Legea nr.207/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, neînlăturând această obligaţie a organului fiscal.  

  

Cu deosebită stimă,  

  
p. MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE semnat 

electronic1 de către  
SECRETAR DE STAT  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
1 semnătură electronică calificată în condiţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 şi a Legii nr.455/2001  
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