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          C A P I T O L U L   I 

 
 

                             NOŢIUNEA DE SISTEM FISCAL 

 

 

1. DEFINIŢIA ŞI PRINCIPIILE DE BAZĂ 

           ALE SISTEMULUI FISCAL 

 

În orice orânduire socială sistemul veniturilor publice este determinat  

de forma de proprietate asupra mijloacelor de producţie, de gradul de 

dezvoltare a forţelor de producţie şi de sfera relaţiilor marfă-bani.
1
  

 După cum se ştie, în prezent cea mai mare parte a mijloacelor de 

producţie se află în patrimoniul regiilor autonome şi societăţilor comerciale 

cu capital de stat. O altă parte a mijloacelor de producţie aparţine 

producătorilor asociaţi în organizaţiile cooperatiste, astfel că produsul 

muncii lor revine organizaţiilor respective. Aceste regii, societăţi şi 

organizaţii cooperatiste, participă la formarea veniturilor publice cu o parte 

din veniturile realizate.  

 Ca atare, în condiţiile economico-sociale din România, fondurile 

destinate satisfacerii nevoilor publice provin încă, în proporţie covârşitoare 

de la regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat şi 

organizaţiile cooperatiste. 

 Dar nu numai acestea, ci şi populaţia, participă la fondurile publice, cu 

o parte din veniturile sale. Ponderea acestei participări devine tot mai mare, 

pe măsura extinderii privatizării în toate sectoarele economiei naţionale, ca o 

trăsătură specifică trecerii la economia de piaţă. 

 Totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoanele fizice şi 

juridice care alimentează bugetele publice, formează sistemul fiscal. 

 Veniturile publice nu au o afectare specială astfel că, după realizare, 

ele se depersonalizează şi sunt utilizate în vederea efectuării cheltuielilor 

publice. 

 Un sistem fiscal raţional are la bază un număr de principii 

fundamentale care, fie sunt expres definite sau menţionate în legislaţia 

fiscală, fie rezultă implicit din caracteristicile ce le cuprinde reglementarea 

respectivă. 

                                                 
1
 Iulian Văcărel, Finanţele  României, Ed. Ştiinţifică,Bucureşti,1974, pag. 90. 
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 În doctrina fiscală au fost formulate mai multe principii care ar sta la 

baza unui sistem fiscal, atribuindu-le denumiri diferite, deşi trăsăturile 

specifice ale acestora erau asemănătoare. 

 Ca o prezentare de ansamblu a celor mai importante principii generale 

ale sistemului fiscal, nu putem să nu prezentăm gruparea principiilor 

sistemului fiscal care aparţine unui economist de renume mondial, laureat al 

premiului Nobel, om de ştiinţă, Maurice Allais.
2
  

 Aceste principii sunt: 

1. individualitatea : în cadrul unei societăţi democratice omul şi 

nu statul constituie obiectivul final şi preocuparea esenţială; ca urmare, 

fiscalitatea trebuie să constituie un mijloc de asigurare pentru deplina 

dezvoltare a personalităţii fiecărui cetăţean, corespunzător propriilor sale 

aspiraţii; 

2. nediscriminarea : impozitul să fie stabilit potrivit unor reguli 

unitare pentru toţi, fără discriminări directe sau indirecte faţă de unele 

grupuri sociale; se poate afirma că este contrar principiului nediscriminării 

ca impozitele să fie percepute numai de la întreprinderile cele mai capabile, 

ale căror beneficii sunt în concordanţă cu serviciile efectuate, iar cele care 

înregistrează pierderi, datorită unei proaste administrări, să fie exceptate 

total sau parţial de la plata acestora; 

3. impersonalitatea : stabilirea şi prelevarea impozitelor nu trebuie să  

implice cercetări de tip inchizitorial asupra vieţii persoanelor sau asupra 

gestiunii întreprinderilor, ţinând seama că finalitatea vieţii în societate 

trebuie să fie respectul persoanei umane şi deplina sa înflorire; aplicarea 

acestui principiu conduce la preferinţa pentru impozite analitice calculate pe 

seama bunurilor luate în considerare ca atare, în locul impozitelor sintetice 

stabilite pe persoană; 

4. neutralitatea: impozitul nu trebuie să contravină unei mai bune  

administrări în economie, dimpotrivă trebuie să stimuleze realizarea unei 

economii mai eficiente; pornind de la cerinţele progresului economic, 

impozitul nu trebuie să se aplice beneficiilor care sunt obţinute în urma 

reducerii costurilor sau mai bunei orientări a producţiei, întrucât aceste 

beneficii constituie motorul esenţial al unei economii de piaţă; dacă unităţile 

sau participanţii la activitatea economică constată că beneficiile lor sunt 

impuse cu prea multă asprime, incitarea lor pentru o mai bună şi eficientă 

gestiune nu poate decât să se diminueze corespunzător; 

5. legitimitatea: pe cât posibil, veniturile provenite din serviciile  

                                                 
2
 În lucrarea Impozitul pe capital şi reformă monetară, edit. Hermann – Paris, 1989. A se vedea sinteza 

prezentată în serial de I. Bati, „ Proiect de anvergură pentru o economie de piaţă modernă” II, în ziarul 

Dimineaţa nr. 61 din 4 mai 1990. 
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efectuate în folosul colectivităţii, cum sunt veniturile din muncă, veniturile 

provenite dintr-o mai bună gestiune sau din asumarea unor riscuri, trebuie să 

fie considerate ca legitime respectiv, meritate şi să nu fie impozitate; 

totodată, pe cât posibil, fiscalitatea trebuie să taxeze acele venituri care nu 

corespund unui serviciu efectuat în folosul societăţii, şi deci sunt nemeritate; 

6. lipsa de arbitrariu: impozitul trebuie să fie prelevat potrivit unor  

principii simple, clare şi care să nu poată să dea loc nici unui arbitrariu; o 

democraţie veritabilă cere ca principiile generale ale sistemului fiscal să fie 

discutate în Parlament şi exclude posibilitatea puneri în aplicare a unui 

sistem complicat care, prin interpretări mai mult sau mai puţin arbitrare  şi 

deciziile mai mult sau mai puţin discreţionare pe care le comportă, implică 

delegarea unei puteri excesive tehnocraţilor fără răspundere politică şi care 

conduce la discriminări care contravin atât eficienţei, cât şi eticii. 

Desigur că, importanţa principiilor şi mai ales prioritatea unora sau  

altora dintre ele este determinată de epoca în care plasăm analiza, de evoluţia 

social - economică şi tradiţiile din fiecare ţară. 
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              CAPITOLUL II 

 

DREPTUL FINANCIAR PUBLIC , RAMURĂ A 

DREPTULUI PUBLIC 

 

1. Definiţia dreptului financiar public 

    

Relaţiile financiare publice, privite în sens restrâns, urmăresc 

formarea, administrarea şi repartizarea fondurilor băneşti publice. Naşterea, 

exercitarea şi stingerea acestor relaţii financiare publice se realizează sub 

controlul juridic al unor norme juridice denumite norme juridice de drept 

financiar public. 

 Aceste relaţii financiare publice, reglementate de norma juridică, 

devin raporturi juridice financiare. Statul, în îndeplinirea sarcinilor sale, este 

interesat să asigure această reglementare juridică deoarece finanţele publice 

participă în mod direct la dezvoltarea economico-socială a societăţii. Prin 

intermediul finanţelor publice se asigură constituirea, repartizarea şi 

utilizarea cu eficienţă a banului public pentru sporirea producţiei de mărfuri, 

dezvoltarea forţelor de producţie, promovarea activităţii de cercetare 

ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului, culturii şi corotirii sănătăţii, protecţie 

ecologică etc. 

 Ansamblul normelor juridice care asigură reglementarea juridică 

a relaţiilor financiare publice se exprimă în denumirea de legislaţie 

financiară sau de drept financiar. 

 Deosebirea dintre cele două denumiri, cum de altfel s-a remarcat în 

literatura de specialitate, este evident formală deoarece cuvintele legislaţie şi 

drept financiar sunt sinonime şi, în acest caz, au acelaşi obiect de 

reglementare, respectiv procedee şi mijloace financiare. 

 Funcţie de obiectul reglementării juridice financiare, în mod raţional, 

normele juridice financiare se grupează în instituţii financiare, instituţii care 

reprezintă categorii sau componente structurale ale finanţelor publice. În 

statul nostru, în virtutea dispoziţiilor legii finanţelor publice, astfel de 

instituţii juridice sunt instituţii privind bugetul statului, cheltuielile bugetare, 

veniturile bugetare împreună cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale 

de stat, bugetele locale şi finanţele instituţiilor publice, cărora li se adaugă 

controlul financiar de interes public. 

 Rezultă din cele expuse că, în încercarea de denumire a dreptului 

financiar public, trebuie făcută distincţie între normele juridice care asigură 

reglementarea în ansamblu a dreptului financiar şi normele juridice care 

asigură reglementarea „unor grupe unitare de relaţii financiare”, grupe care 
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constituie componente structurale ale finanţelor publice. În această idee, 

putem afirma că în denumirea dreptului financiar se poate utiliza o 

denumire în sens larg, prin care se distinge dreptul financiar în ansamblul 

dreptului, ca ramură distinctă de drept, şi o denumire în sens restrâns, prin 

care definim dreptul aplicabil instituţiilor juridice de drept financiar, 

evidenţiind astfel subramuri ale dreptului financiar. 

 În raport cu cele arătate, în sens larg, dreptul financiar denumit şi 

dreptul financiar public sau dreptul relaţiilor publice, cunoaşte mai multe 

definiţii, care pe fond, exprimă aceleaşi componente necesare 

individualizării dreptului financiar în ansamblul ramurilor de drept, dar care 

diferă funcţie de accentul pus de autorii definiţiilor pe componentele 

constitutive ale acestor definiţii. 

 Într-o definiţie a dreptului financiar, exprimată de profesorul 

universitar doctor D. D. Şaguna
3
 consideră dreptul financiar ca „fiind format 

din totalitatea actelor normative care reglementează relaţii de constituire, 

repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti ale statului şi ale instituţiilor 

publice, destinate satisfacerii sarcinilor social-economice ale societăţii”. 

 Într-o altă definiţie
4
, dreptul financiar reprezintă ansamblul normelor 

juridice care au ca obiect procedeele, actele şi operaţiunile prin intermediul 

cărora mobilizează, repartizează şi  administrează fondurile băneşti publice 

pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii. 

 Alt autor de drept
5
, defineşte dreptul financiar ca fiind un ansamblu de 

norme juridice, instituite conform conceptului modern al finanţelor publice 

din statele contemporane, care reglementează, în regim de drept public, 

constituirea şi întrebuinţarea fondurilor băneşti ale statului şi celorlalte 

colectivităţi publice precum şi controlul financiar de interes public. 

 Din aceste definiţii se poate desprinde concluzia că dreptul 

financiar cuprinde acel ansamblu de norme juridice care reglementează 

relaţiile sociale publice ce se nasc, exercită şi sting în scopul constituirii, 

repartizării şi utilizării fondurilor băneşti publice. 

 În sens restrâns, în cuprinsul dreptului financiar se remarcă, în 

primul rând, partea privind bugetul statului, parte care în literatura de 

specialitate contemporană este denumită „drept bugetar”. Dreptul bugetar 

grupează normele juridice care privesc cuprinsul bugetului de stat şi 

procedura elaborării, adoptării, executării şi încheierii acestui buget. 

                                                 
3
D. D. Şaguna  „Drept financiar şi fiscal vol.1.” editura Oscar Print 1997 pag. 79.  

4
 I. Condor „Drept financiar” editura R. A. Bucureşti. 1994 pag. 46. 

5
 I. Gliga „drept financiar” editura Argonaut Cluj-Napoca 1996 pag. 12. 
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 Concomitent cu dreptul bugetar, în cuprinsul dreptului financiar se 

remarcă o individualitate consacrată ca „dreptul fiscal”. Acesta este cunoscut 

mai ales prin dispoziţiile care reglementează impozitele, taxele şi celelalte 

venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale sau ale unităţilor 

administrativ-teritoriale. În acelaşi timp, dreptul fiscal mai cuprinde norme 

referitoare la procedura fiscală a stabilirii, încasării şi urmăririi impozitelor 

şi taxelor, completate cu normele privind sancţionarea faptelor şi omisiunilor 

de evaziune fiscală.  

 Pe lângă dreptul bugetar şi dreptul fiscal ca subramură a dreptului 

financiar public, ştiinţă financiară şi legislaţie financiară face referire la 

normele care reglementează împrumutul public denumit şi credit public. De 

asemenea mai poate fi privit distinct, ca instituţie juridică financiară, dreptul 

sau normele de drept financiar care reglementează controlul financiar şi 

jurisdicţional. 

 Faţă de cele expuse mai sus, constatăm că dreptul financiar public, 

reprezintă un sistem de norme juridice care au ca obiect procedeele, actele şi 

operaţiunile prin care se constituie, repartizează şi administrează fondurile 

băneşti publice pentru acoperirea nevoilor generale ale societăţii. 

 
2. Normele dreptului financiar public 

 

Norma juridică, ca element constitutiv al dreptului, este o regulă de 

conduită, instituită de puterea publică sau recunoscută de către aceasta, a 

cărei respectare este asigurată, la nevoie, prin forţa statului. 

Scopul normei juridice sau regulii de drept corespunde finalităţii 

dreptului şi anume, de a asigura convieţuirea socială, orientând comportarea 

oamenilor în direcţia promovării şi consolidării relaţiilor sociale potrivit 

idealurilor şi valorilor care guvernează societatea respectivă.
6
 

Normele dreptului financiar sunt, la fel ca şi celelalte norme 

juridice, reguli de conduită instituite de stat, a căror aplicare este asigurată 

prin conştiinţă juridică, iar la nevoie prin forţa statului. 

Pornind de la noţiunea generală a normei juridice, norma juridică de 

drept financiar poate fi definită ca o regulă de conduită stabilită sau 

recunoscută de stat, care cuprinde drepturile şi obligaţiile subiectelor 

participante la raporturile juridice de drept financiar şi a cărei respectare 

este asigurată de autoritatea de stat. 

Normele juridice financiare sunt adoptate de autoritatea legislativă, de 

Guvern, precum şi de autorităţile de specialitate ale administraţiei publice. 

                                                 
6
 I. Ceterchi, I. Craiovan, Introducere în Teoria Generală a Dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 1998; 
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Din punctul de vedere al structurii logico – juridice, normele dreptului 

financiar cuprind cele trei elemente specifice normei de drept şi anume : 

ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea şi au, de asemenea, o construcţie externă 

dată de modul de exprimare al actelor normative. 

În ansamblul normelor juridice, ansamblu care reprezintă dreptul 

pozitiv din statul nostru, normele dreptului financiar se recunosc prin faptul 

că reglementează actele şi operaţiunile ce alcătuiesc finanţele publice iar 

importanţa lor se apreciază datorită necesităţii şi importanţei reglementării 

financiare de interes public.
7
 

Specificul relaţiilor financiare publice determină ca normele de 

drept financiar să comporte în structura logico – juridică şi unele 

particularităţi prin care se deosebesc de celelalte norme juridice. 

Astfel, din punct de vedere al izvoarelor juridice se observă că 

normele de drept financiar public sunt reglementate atât în izvoare care 

cuprind exclusiv norme de drept financiar, cât şi în izvoare care au alt obiect 

principal de reglementare. 

În principal normele dreptului financiar au caracter general, 

impersonal, deci privesc un număr nedeterminat de subiecte de drept şi se 

aplică repetat în timp, ori de câte ori sunt îndeplinite condiţiile vizate de ele. 

Pe lângă acestea, unele norme de drept financiar au caracter individual 

în virtutea anumitor necesităţi financiare concrete şi în scopul îndeplinirii 

respectivelor necesităţi. 

Despre structura logico – juridică a normei de drept financiar 

semnalăm faptul că nu întotdeauna ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea apar în 

aceeaşi normă juridică. 

Pentru simplificarea şi raţionalizarea textului actelor normative, de 

cele mai multe ori ipoteza şi dispoziţia se găsesc contopite în textele 

normative sau chiar în cuprinsul altor acte normative. 

Ipoteza normei de drept financiar prevede condiţiile sau 

împrejurările în care urmează să se aplice dispoziţia cuprinsă în aceste 

norme juridice. 

Dispoziţia normei de drept financiar prevede conduita subiectelor 

de drept vizate de această normă, fie obligând aceste subiecte să acţioneze 

într-un anumit fel, să acorde ori să plătească anumite sume de bani, fie 

permiţându-le să-şi constituie şi să întrebuinţeze anumite fonduri, fie să le 

interzică săvârşirea unor acte sau operaţiuni. 

Din punctul de vedere al dispoziţiei pe care o cuprind, normele de 

drept financiar pot fi oneroase, permisive sau prohibitive. 

                                                 
7
 I. Gliga, Drept financiar, Editura Argonaut, Cluj – Napoca, 1996; 
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Cele mai multe dintre normele de drept financiar cuprind dispoziţii 

onerative, deoarece sunt instituite în virtutea necesităţilor economice. 

Unele norme de drept financiar cuprind dispoziţii permisive, deoarece 

este în interesul societăţii, de exemplu, să se permită unităţilor economice de 

stat care realizează beneficii peste plan să reţină pentru trebuinţele proprii o 

parte mai mare din aceste beneficii, să permită băncilor să acorde credite  în 

funcţie de aprecierea concretă a trebuinţelor temporare ale unităţilor 

economice. 

Alte norme de drept financiar cuprind dispoziţii prohibitive pentru a 

proteja mai ales interesele de executare conformă a planurilor financiare. 

Referitor la sancţiunile normelor juridice financiare, se constată că 

unele sunt identice cu cele cuprinse în alte reglementări juridice, iar altele 

sunt specifice şi exclusive pentru domeniul finanţelor. 

Amenda bănească este o sancţiune asemănătoare cu cele cuprinse în 

alte reglementări juridice şi se aplică faptelor contravenţionale prevăzute în 

normele juridice financiare. 

Sancţiunile disciplinare se aplică încălcărilor normelor de drept 

financiar  săvârşite de persoane încadrate în unităţi economice care 

constituie, în acelaşi timp, încălcări ale unor îndatoriri de serviciu, iar 

sancţiunile penale se aplică persoanelor care încalcă normele de drept 

financiar, chiar prin fapte sau omisiuni care întrunesc elementele constitutive 

ale infracţiunilor. 

Ca sancţiuni specifice şi exclusive pentru sfera de aplicare a dreptului 

financiar sunt remarcabile majorările ( dobânzile) de întârziere, prevăzute 

în cazuri de neplată în termenele legale a impozitelor şi taxelor datorate de 

către orice subiect de drept.
8
 

Aceste majorări de întârziere pot fi comparate cu daunele – interese 

prevăzute de legislaţia fiscală, ele reprezintă o sancţiune specifică 

domeniului finanţelor publice. 

Pentru încălcarea dispoziţiilor din normele de drept financiar privind 

stabilirea cheltuielilor şi utilizarea fondurilor băneşti ale statului şi ale 

instituţiilor sunt prevăzute, de asemenea, atât sancţiuni administrative, 

disciplinare, penale şi despăgubiri materiale, cât şi sancţiuni exclusiv de 

domeniul financiar ca : suspendarea finanţării, sistarea creditării, blocarea 

fondurilor valutare etc. 

În funcţie de obiectul raporturilor juridice pe care le reglementează 

juridic, normele juridice financiare sunt grupate pe categorii. 

                                                 
 
8
 V. Cârstea, Drept financiar public, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000; 
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O primă categorie sunt normele juridice financiare care 

reglementează procesul de formare, de constituire a resurselor băneşti 

necesare satisfacerii nevoilor publice, adică a fondurilor băneşti publice. 

Aceste norme juridice asigură concentrarea în bugetele publice a 

resurselor băneşti necesare constituirii şi alimentării veniturilor publice, 

adică a fondurilor băneşti aflate la dispoziţia autorităţilor centrale şi locale 

ale administraţiei publice şi celor din domeniul asigurărilor sociale de stat. 

În această categorie se cuprind reglementări juridice privind stabilirea 

şi perceperea impozitelor, taxelor şi celorlalte venituri publice. 

O altă categorie de norme juridice sunt cele care stabilesc destinaţiile 

pentru care pot fi utilizate veniturile publice, adică natura cheltuielilor 

publice şi procedura de efectuare a acestora. 

În sfârşit, ultima categorie de norme juridice financiare o constituie 

normele juridice financiare care reglementează creditul public. 

Clasificarea prezentată întăreşte ideea că dreptul financiar are în 

structura sa norme juridice grupate pe instituţii juridice, ceea ce ne permite 

să afirmăm că, alăturat acestei calificări a normelor juridice financiare 

publice, se poate vorbi de norme juridice de drept bugetar sau norme juridice 

care privesc atât formarea cât şi cheltuirea veniturilor publice, normele 

juridice fiscale, norme care privesc împrumuturile de stat sau creditul public, 

norme care reglementează controlul financiar. 

 

3. Raporturile juridice de drept financiar public 

 

Fenomenul juridic financiar capătă contur şi se poate realiza numai în 

cadrul unor raporturi juridice ce se nasc, se exercită şi se sting prin norme 

juridice de drept financiar. 

Studiul raporturilor juridice subliniază că raporturile de drept sunt, 

înainte de toate, raporturi sociale, în care oamenii intră în vederea 

îndestulării trebuinţelor lor variate, raporturi de cooperare şi coexistenţă. 

Raportul juridic de drept financiar public, este acel raport social 

financiar public care ia naştere, se exercită şi se stinge în procesul 

constituirii, repartizării şi utilizării fondurilor băneşti publice şi care 

este reglementat juridic de norme juridice speciale financiare.
9
  

În ansamblul raporturilor juridice, raporturile din domeniul finanţelor 

publice se recunosc prin finalitatea financiar – politică. Prin prisma acestei 

                                                 
 
9
 V. Cârstea, Drept financiar public, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000; 
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finalităţi se caracterizează şi elementele distinctive ale acestor raporturi, 

adică subiectele participante, conţinutul şi obiectul lor. 

Raporturile juridice de drept financiar public se nasc numai în cadrul 

activităţii financiare înfăptuite de stat şi autorităţile sale. 

Raporturile de drept financiar public se nasc, se modifică şi se sting pe 

baza manifestării unilaterale de voinţă a statului, prin forme specifice 

prevăzute de normele juridice financiare. Această particularitate oferă 

posibilitatea executării directe a creanţelor fiscale de către autorităţile de 

stat, fără a fi necesară, în acest sens, o hotărâre judecătorească. 

În funcţie de sfera de cuprindere a finanţelor publice, raporturile de 

drept financiar pot fi : raporturi juridice ; bugetare ; fiscale ; de creditare ; 

raporturi bancare ; raporturi juridice de organizare a circulaţiei monetare ; 

raporturi juridice de asigurare prin efectul legii şi raporturi juridice de 

control financiar. 

Sfera de cuprindere a raporturilor juridice financiare se explică prin 

afirmarea ideii intervenţiei statului în economie şi consacrarea doctrinei 

intervenţioniste, potrivit căreia statul trebuie să joace un rol tot mai activ în 

viaţa economică şi să influenţeze procesele economice. 

Elementele constitutive ale raporturilor juridice financiare, la fel 

ca şi în cazul altor categorii de raporturi juridice, sunt subiectele, obiectul şi 

conţinutul. 

A. Subiectele raporturilor juridice financiare. 

Un prim element care diferenţiază raporturile juridice de drept 

financiar de raporturile juridice de drept comun este dat de calitatea 

subiectelor participante la aceste raporturi juridice. 

Subiectele raporturilor juridice de drept financiar public sunt 

autorităţile administrativ – financiare de stat şi de control financiar, ca un 

prim subiect, iar cel de-al doilea subiect participant poate fi orice persoană 

juridică de drept public sau de drept privat sau persoane fizice. 

Primul subiect participant în aceste raporturi juridice trebuie să fie, 

obligatoriu, o autoritate administrativ – financiară de stat sau de control 

financiar, investită cu atribuţii privind formarea şi întrebuinţarea legală a 

fondurilor băneşti publice. 

Cel de-al doilea subiect participant poate fi orice autoritate de stat, 

instituţii publice, regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat sau 

privat, persoanele fizice cărora le revin obligaţii de a declara veniturile sau 

bunurile impozabile, de a plăti impozitele şi taxele legal stabilite, de a 

accepta controlul financiar de stat. 
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Un alt element care diferenţiază raporturile juridice financiar publice 

de raporturile juridice de drept comun este poziţia pe care o au subiectele 

unele faţă de altele. 

În acest sens trebuie observat că, în cadrul raporturilor juridice 

financiar publice, primul subiect intră în aceste raporturi de pe poziţia de 

purtător al autorităţii de stat. 

Această particularitate crează o poziţie de subordonare a tuturor 

celorlalte subiecte participante, chiar şi în situaţia în care cel de-al doilea 

subiect este tot o autoritate financiar – administrativă de stat. În virtutea 

acestei subordonări, autorităţile financiare de stat pot pretinde celuilalt 

subiect participant anumite prestaţii sau abţineri şi, în acest scop, îl poate 

controla, sancţiona şi executa silit.
10

 

Corelativ acestui drept, autorităţile financiare au obligaţia de a garanta 

drepturile şi obligaţiile celuilalt subiect. Poziţia autoritară de reprezentant al 

intereselor financiare de stat a primului subiect participant este o expresie a 

regimului de drept public a raporturilor juridice ce se stabilesc în aplicarea 

normelor dreptului financiar. 

Acest regim este mai concludent în comparaţie cu regimul de drept 

privat al raporturilor băneşti dintre cetăţeni, în cadrul cărora subiectele 

participante au o poziţie juridică egală şi, înainte de aceasta, au latitudinea 

de a participa sau nu în asemenea raporturi conform intereselor 

patrimoniale.
11

 

Plecând de la acest raţionament constatăm ca o specificitate a 

raporturilor juridice de drept financiar şi faptul că acestea se nasc, se exercită 

şi se sting numai prin manifestarea unilaterală de voinţă a primului subiect, 

exprimată prin forme specifice, prevăzute de normele juridice financiare. 

B. Conţinutul raporturilor juridice financiare. 

Drepturile şi obligaţiile subiectelor care participă în raporturile 

juridice din domeniul finanţelor publice determină şi circumscriu conţinutul 

acestor raporturi. Acest conţinut al raporturilor juridice financiare publice 

are un specific al său, determinat de natura financiar – publică a drepturilor 

şi obligaţiilor ce revin subiecţilor participanţi, prin care se individualizează 

şi se distinge în acelaşi timp de conţinutul altor raporturi juridice. 

În acest sens, drepturile şi obligaţiile corelative, exercitate de 

subiectele raporturilor juridice de drept financiar public, urmăresc asigurarea 

finanţării bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor 

                                                 
 
10

 V. Cârstea, Drept financiar public, Editura Dacia europa Nova, Lugoj, 2000; 
11

 I. Gliga, Drept financiar public, Editura Argonaut, Cluj – Napoca, 1996; 
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locale, plata şi încasarea impozitelor şi taxelor, emisiunea şi circulaţia 

titlurilor de valoare şi a împrumuturilor publice etc. 

În consecinţă, conţinutul raporturilor juridice financiare publice capătă 

un caracter special, inconfundabil cu al altor raporturi juridice, fiind un 

conţinut de finanţare bugetară, de impunere fiscală, de credit public, de 

control financiar etc. 

C. Subiectele raporturilor juridice de drept financiar 

În ceea ce priveşte subiectele raporturilor juridice financiare, subiectul 

activ are dreptul de a acţiona pentru executarea bugetului public, de a 

acţiona pentru stabilirea şi încasarea, administrarea, utilizarea şi controlul 

resurselor financiare publice ; subiectul pasiv are obligaţia de achitare a 

sarcinilor bugetare, de folosire potrivit destinaţiilor legale a sumelor alocate 

din bugetul public, precum şi dreptul de a contesta modul de impunere, de 

executare silită, sancţiunile aplicate etc.
12

 

D. Obiectul raporturilor juridice de drept financiar. 

În teoria generală, prin obiectul raportului juridic se înţeleg acţiunile 

pe care titularul dreptului subiectiv le întreprinde sau le solicită în procesul 

desfăşurării raportului juridic.
13

 

Asupra noţiunii de obiect al raportului juridic şi asupra faptului dacă 

obiectul este un element necesar acestuia s-au purtat numeroase discuţii în 

literatura juridică. În cadrul acestor discuţii s-au formulat puncte de vedere 

în conformitate cu care, obiect al raporturilor juridice ar fi bunurile materiale 

sau bunurile şi acţiunile. 

S-a afirmat că obiectul raportului juridic este acţiunea, bunul material 

sau valorile materiale vizate de drepturile şi obligaţiile părţilor participante. 

Pe acest raţionament juridic trebuie observat că, obiectul juridic al 

relaţiilor financiare publice este diferit determinat, în primul rând de sfera 

deosebit de largă şi complexă a acestor relaţii, iar în al doilea rând, de fapte, 

acte normative şi operaţiuni specifice cu privire la activitatea financiară. 

În prima situaţie, obiectul este format din acţiunile de prognoză şi 

organizare bugetară, de creditare, de control financiar, de circulaţie monetară 

etc. 

În cea de a doua situaţie, obiect al raporturilor juridice financiare 

publice îl constituie plata unor sume de bani, la care sunt ţinute subiectele 

participante la raporturile juridice bugetare, de finanţare, de asigurare, de 

creditare etc.
14

 

                                                 
12

 E. Bălan, Drept financiar, Editura All Beck, Bucureşti, 1999; 
13

 N. Popa, Teoria Generală a Dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1998;  
14

 D. D. Şaguna, Tratat de drept financiar şi fiscal, Editura All Beck, Bucureşti, 2001; 
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Pe lângă particularităţile subiectelor, conţinutului şi obiectului, 

raporturile juridice de drept financiar public se particularizează şi din 

punct de vedere al modului de soluţionare a litigiilor ce apar între 

subiectele participante. 

Litigiile care se ivesc în cadrul raporturilor juridice din domeniul 

finanţelor publice se soluţionează, de cele mai multe ori în primul rând, pe 

calea jurisdicţiei administrative, de către autorităţi ale administraţiei 

finanţelor publice investite cu asemenea atribuţii, sub conducerea Ministerul 

Finanţelor. 

Pe lângă această cale administrativă sau după epuizarea procedurii 

administrativ jurisdicţionale, litigiile ivite în domeniul finanţelor publice, se 

pot soluţiona şi de instanţele judecătoreşti. 

Raporturile de drept financiar public se împart, după obiectul 

specific, în raporturi bugetare, raporturi de credit, de asigurări, de control 

financiar etc. 

Dintre toate acestea, raporturile juridice de credit şi de asigurări se 

împart, din punctul de vedere al modului stabilirii lor, în două categorii : 

raporturi administrative financiar – bancare, în care organele 

administrative financiar – bancare de stat participă exclusiv în această 

calitate şi raporturi financiar – contractuale, în care aceste organe 

participă atât investite cu atribuţii de conducere administrativ – financiară, 

cât şi ca părţi contractante de credite şi asigurări facultative.
15

 

 

4. Actele administrativ  financiare şi operaţiunile 

                     dreptului financiar public 

 

 În general, actele  şi operaţiunile din sfera finanţelor publice se emit şi 

se săvârşesc în condiţiile prevăzute în Codul fiscal, Codul de procedură 

fiscală şi în celelalte acte normative de specialitate financiar publică. 

 Datorită condiţiilor specifice de emitere şi de executare, precum şi 

datorită poziţiei pe care o ocupă dreptul financiar public în sistemul de drept, 

actele juridice financiar publice au un regim juridic asemănător cu actele de 

drept administrativ, şi întrunesc în general particularităţile acestor acte. 

 Această situaţie este datorată şi faptului că finanţele publice sunt 

administrate de autorităţi ale administraţiei publice. 

 Această primă constatare permite concluzia că actele şi  operaţiunile 

din domeniul finanţelor publice se deosebesc de actele şi operaţiunile din 

domeniul finanţelor private, aceste ultime acte şi operaţiuni fiind denumite 

                                                 
15

 I. Gliga, Drept financiar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981; 
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în mod curent, „băneşti” sau „patrimoniale - băneşti”, având un regim  

juridic de drept privat civil sau comercial.
16

 

a) Actele financiar publice se identifică prin aceea că sunt emise şi  

săvârşite în scopul general al formării fondurilor publice. 

 În încercarea de definire a acestei categorii specifice de acte juridice, 

trebuie pornit de la definiţia generală a actului juridic administrativ, care este 

o manifestare de voinţă făcută în scopul de a produce anumite efecte 

juridice, a căror realizare este garantată prin forţa de constrângere a statului 

în condiţiile prevăzute de normele juridice în vigoare.
17

 

 Pe această bază, putem defini actele administrativ financiare ca 

fiind acele manifestări de voinţă unilaterale şi exprese prin care, 

autorităţile financiare publice, dau naştere, exercită şi sting raporturi 

juridice financiar publice, în scopul general al formării şi întrebuinţării 

fondurilor băneşti publice şi a căror realizare este garantată prin forţa 

de constrângere a statului
18

. 

 Fără a avea pretenţia că prin această definiţie am reuşit o 

individualizare exactă a actelor administrativ fiscale putem totuşi, ca pe baza 

elementelor desprinse din conţinutul acesteia, să desprindem câteva 

trăsături specifice acestei categorii de acte juridice public astfel: 

1. O primă trăsătură specifică este aceea că, actul de drept financiar  

public este un act juridic. 

Rezultă de aici că actele de drept financiar public, sunt făcute în 

scopul de a produce efecte juridice specifice exercitării drepturilor şi 

îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de dreptul financiar, în vederea formării şi 

întrebuinţării fondurilor băneşti publice. Această primă caracteristică a 

actelor administrativ financiare ne permite să le deosebim de operaţiunile 

administrativ financiare care nu produc efecte juridice prin ele însele. Dacă 

se modifică o situaţie juridică datorită acestor operaţiuni, aceasta are loc, 

pentru că respectivele operaţiuni sunt o condiţie a aplicării unor norme 

juridice
19

.   

2. O altă trăsătură specifică actului de drept administrativ financiar  

constă în aceea că este o manifestare unilaterală de voinţă. 

                                                 
16

 I Gliga, op. cit. pag. 18 
17

 T. Drăganu, Actele de drept administrativ, Editura Ştiinţifică Bucureşti, 1959, pag. 8 
18

 Codul de procedură fiscală defineşte în art. 41 actul administrativ fiscal ca fiind „ actul emis de organul 

fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea derepturilor şi 

obligaţiilor fiscale”. 
19

 Ex. aplicarea sechestrului este o operaţiune financiară care modifică situaţia juridică a bunului sechestrat 

întrucât îl imobilizează, debitorul putând dispune cu privire  la acesta doar cu aprobarea autorităţii 

competente. Ceea ce trebuie remarcat este faptul că această operaţiune nu produce prin ea însăşii efecte 

juridice ci este săvârşită ca o condiţie pentru, în cazul de faţă, executarea silită a debitoorului.  
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Actele administrativ financiare sunt manifestări unilaterale de voinţă  

deoarece interesul în formarea şi întrebuinţarea fondurilor băneşti publice, 

necesare autorităţilor de stat şi colectivităţilor publice, trebuie urmărit şi 

îndeplinit în mod autoritar, fiind exclusă emiterea lor consensuală sau în 

cadrul unor negocieri, de exemplu între autorităţile fiscale şi debitorii 

impozitelor, între autorităţile financiare şi instituţiile publice, societăţile 

comerciale, într-un cuvânt între autorităţile financiare şi celelalte persoane 

juridice, publice şi private, şi persoanele fizice. 

3. Actele administrativ-financiare, sunt acte care se emit şi se 

realizează în regim de putere publică. 

 Emiterea şi realizarea acestor acte juridice în regim  de autoritate 

publică are următoarele consecinţe: 

- în primul rând, determină ca realizarea efectelor juridice să fie 

garantată prin forţa de constrângere a statului, care se manifestă în cazurile 

de exercitare neconformă a drepturilor şi de neîndeplinire conformă a 

obligaţiilor prevăzute de normele dreptului financiar public. Garantarea 

efectelor juridice prin apel la coerciţiunea statului trebuie înţeleasă ca o 

intervenţie a statului pentru a se înfrânge o rezistenţă a subiectelor raportului 

juridic şi nu ca o garanţie a respectării drepturilor şi obligaţiilor a căror 

îndeplinire reprezintă o obligaţie legală a acestora.  Actul financiar intervine 

pentru a da naştere, a modifica şi a stinge drepturi şi obligaţii financiare, 

forţa coercitivă intervine pentru a obliga subiectele raportului juridic 

financiar să respecte şi să execute aceste drepturi. 

În cazuri de acest fel coerciţiunea statală se exercită diferit, în funcţie  

de gradul de periculozitate socială şi de consecinţele faptelor şi omisiunilor 

prin care sunt încălcate normele financiare, fiind aplicabile sancţiuni variate, 

până la sancţiuni de drept penal. 

4. Actele administrativ fiscale sunt acte care emană de la o 

autoritate  fiscală,ceea ce le conferă un regim de autoritate publică.  

Obligativitatea respectării şi executării actelor administrativ financiare 

de către autorităţile financiare, pe de o parte, şi persoanele de drept public şi 

privat, precum şi de persoanele fizice, pe de altă parte, persistă atâta timp cât 

nu a intervenit un alt act financiar contrar.  

5. O a cincia particularitate a actului administrativ fiscal constă în 

aceea că ele sunt emise în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, 

modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor financiare. Această 

particularitate este importantă,întrucât ne ajută să distingem actele 

administrativ financiare de celelalte acte administrative emise de autorităţile 

publice, în calitatea acestora de autorităţii ale administraţiei publice. 
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 La fel ca actele de drept administrativ, actele juridice financiar  

administrative se diferenţiază în acte normative şi individuale, acte cu 

aplicabilitate teritorială generală şi locală. De asemenea, există acte 

financiare cu aplicabilitate nelimitată în timp, sau acte cu aplicabilitate 

limitată la un exerciţiu  financiar. 

 În sfârşit, se observă că întreaga reglementare a Codului de procedură 

fiscală se referă numai la actele administrative fiscale individuale, nu şi la 

cele normative. Acestea din urmă sunt supuse regulilor generale ( în privinţa 

emiterii – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în 

elaborarea actelor normative şi H.G. nr. 555/2001 pentru aprobarea 

regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte 

normative spre adoptare Guvernului, iar în privinţa contestării – Legea nr. 

554/2004.) 

 Referitor la condiţiile de valabilitate ale actelor financiar publice 

acestea sunt: 

1. Actul juridic administrativ financiar să fie conform din punct de 

vedere al Constituţiei şi dispoziţiilor legale în vigoare – legalitatea actelor; 

2. Actul administrativ financiar să fie conform cu  interesul public 

urmărit de lege; 

3. Actul administrativ financiar să fie emis de autoritatea 

competentă şi în limitele competenţei sale; 

4. Actul administrativ financiar să fie emis în forma şi cu 

procedura prevăzută de lege. 

b) Operaţiile financiar publice 

Putem spune că operaţiunile financiar publice sunt acţiuni 

efectuate de persoanele de specialitate financiar – contabilă, forme ale 

activităţii financiare prin care se ajunge la emiterea actului juridic 

administrativ fiscal.  

 Operaţiunile financiar publice se deosebesc de actele juridice 

administrativ financiare prin faptul că nu produc prin ele însele efecte 

juridice şi,în consecinţă,sunt denumite „operaţiuni material-tehnice.”  

Însemnătatea acestor operaţiuni se apreciază prin prisma rolului şi 

rezultatului lor „material-tehnic” care în domeniul financiar poartă 

denumirea de „tehnic-financiar” şi  care, la rândul lui, se diversifică în 

„tehnic fiscal”, „tehnic bugetar”, etc. 

 Prin toate aceste operaţiuni se asigură transpunerea în practică a 

actelor juridice financiar publice, modul de săvârşire a acestora fiind 

reglementat prin acte normative sau diverse precizări cu caracter tehnic 

emise de autorităţile fiscale, potrivit necesităţilor practice tehnico-financiare 

ale constituirii şi  întrebuinţării fondurilor băneşti de utilitate publică. 
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5. Aplicarea legislaţiei financiar publice  

         în timp şi spaţiu 

 

 Este cunoscut faptul că – de principiu – normele juridice au 

aplicabilitate doar pentru viitor, sfera lor de acoperire coincide cu limitele 

teritoriale ale statului şi vizează persoanele care domiciliază şi/sau 

desfăşoară activităţii în interiorul ţării. 

 Normele juridice incidente în domeniul finanţelor publice se 

particularizează prin anumite trăsături specifice, care pot fi evidenţiate şi 

atunci când încercăm să le delimităm sfera de aplicare în timp şi spaţiu, 

precum şi asupra persoanelor.  

 Întocmirea,  adoptarea şi executarea unor bugete anuale este 

consacrată atât prin Constituţie, cât şi prin Legea finanţelor publice. Legea 

bugetară anuală ( prin care se adoptă bugetul şi în baza căreia el se execută) 

este actul suveran de autorizare a veniturilor şi cheltuielilor pentru întreaga 

perioadă de timp în care ea se aplică. Împreună, atât legislaţia financiară 

(prin Legea finanţelor publice), cât şi legislaţia fiscală ( prin Codul fiscal) 

statuează – în mod expres – că anul financiar/fiscal coincide cu anul civil 

(calendaristic), ceea ce înseamnă că prevederile legii bugetare au 

aplicabilitate numai înăuntrul acestei perioade de timp. 

 Având în vedere faptul că impozitele, taxele şi celelalte categorii de 

venituri bugetare se încasează în temeiul dispoziţiilor legii anuale de 

adoptare a bugetului şi în limitele exerciţiului bugetar respectiv, legislaţia 

fiscală se aplică – în timp – cu o periodicitate anuală, supunându-se deci 

principiului anualităţii bugetare.  Evident că aplicarea în timp a legislaţiei 

financiar – fiscale se întinde exclusiv pe perioada cât norma juridică este în 

vigoare. 

 Aplicarea în spaţiu a normelor dreptului finanţelor publice are în 

vedere principiul teritorialităţii, astfel că – excepţie făcând numai câteva 

situaţii
20

 -  legislaţia finanţelor publice vizează numai raporturile juridice 

care se stabilesc pe teritoriul ţării. 

 Relativ la categoriile de persoane asupra cărora se întinde aplicarea 

legislaţiei finanţelor publice este necesar a preciza că – datorită complexităţii 

şi diversităţii raporturilor sociale care se stabilesc în domeniul finanţelor 

publice – sfera persoanelor vizate este foarte largă, ea cuprinzând atât 

persoanele juridice ( autorităţi ale statului şi instituţii publice implicate în 

procesul bugetar, contribuabilii rezidenţi sau nerezidenţi în România etc.), 

                                                 
20

 Excepţiile – în care se extinde aplicarea legii fiscale în afara teritoriului statului – vizează impozitarea 

veniturilor obţinute de persoanele fizice române, impozitarea profitului realizat  de persoanele juridice 

române şi, respectiv, aplicarea normelor privind taxa pe valoarea adăugată în materia prestărilor de servicii. 



 19 

cât şi persoanele fizice ( demnitari, funcţionari publici, contribuabili, 

reprezentanţii fiscale etc.)  

 

6. Izvoarele dreptului financiar public 

 

În teoria dreptului şi în ştiinţele juridice de ramură, izvoarele dreptului 

sau sursele dreptului sunt considerate ca fiind acele modalităţi specifice de 

exprimare a conţinutului dreptului.
21

 

Normele juridice sunt exprimate într-o diversitate de forme proprii 

dreptului, care poartă denumirea generică de acte normative. 

Izvoarele formale ale dreptului financiar sunt alcătuite din 

totalitatea actelor normative care reglementează raporturile juridice 

financiare publice. 

În raport de gradul de generalitate sau de specificitate, se disting 

izvoare comune ale dreptului financiar cu ale altor ramuri de drept şi 

izvoare specifice dreptului financiar. 

Constituţia ocupă primul loc în ierarhia izvoarelor dreptului 

financiar. Între prevederile Constituţiei sunt cuprinse dispoziţii referitoare la 

elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetului public naţional şi a contului de 

închidere a exerciţiului bugetar. 

De asemenea, prin normele constituţionale sunt stabilite competenţele 

statului cu privire la gestiunea banului public, sarcini referitoare la controlul 

execuţiei bugetare, politica valutară, politica fiscală etc. 

Dispoziţiile Constituţiei sunt dezvoltate prin sistemul legilor organice 

şi ordinare, ale ordonanţei Guvernului României de punere în aplicare a 

legilor, instrucţiunile şi normele metodologice ale ministerelor. 

Legile sunt izvoare principale ale dreptului financiar întrucât în 

acestea sunt cuprinse normele juridice care reglementează activitatea 

juridică financiară a statului, constituind cadrul legislativ al finanţelor 

publice. 

Legea finanţelor publice ocupă un loc important, ea aflându-se la 

baza politicii ţării noastre în domeniul finanţelor publice. 

Obiectivul acestei legi constă în stabilirea cadrului juridic privind 

descentralizarea, restructurarea şi privatizarea economiei. Legea pune în 

evidenţă principalele elemente ale finanţelor publice, dintre care amintim : 

sistemul bugetelor publice, prin care se constituie şi se gestionează resursele 

financiare publice, restructurarea cheltuielilor bugetare, autonomia bugetelor 

locale şi asigurărilor sociale de stat, caracterul legal al veniturilor publice. 
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Actele normative ale autorităţii administrative centrale sunt 

izvoare ale dreptului financiar. 

Instituţiile centrale ale autorităţii executive pot emite, de asemenea, o 

serie de acte normative cum sunt : Ordonanţele şi Hotărârile de Guvern. 

Ordonanţele sunt emise în temeiul delegării legislative, iar hotărârile 

normative financiare sunt elaborate în temeiul şi în executarea legilor 

financiare. 

Pe lângă aceste izvoare formale ale dreptului financiar, administraţia 

centrală elaborează acte cu caracter tehnic, care vin în întâmpinarea şi 

organizarea executării acestor izvoare formale. 

Alte izvoare ale dreptului financiar sunt actele normative ale 

autorităţilor administrative locale. 

Bugetul propriu al fiecărei unităţi administrativ – teritoriale care are 

personalitate juridică se aprobă anual prin hotărâri ale consiliilor acestor 

unităţi. 

Tot prin astfel de hotărâri se stabilesc măsuri pentru executarea 

bugetelor locale şi se aprobă conturile anuale de execuţie a bugetelor 

respective. 

De asemenea, consiliile locale au unele competenţe speciale în 

stabilirea cotelor de impozitare şi taxare, atribuţii pe care şi le îndeplinesc 

prin emiterea de acte juridice specifice şi anume, hotărâri. 

  

                7. Rolul şi locul dreptului financiar în sistemul  

de drept 

 

 Fenomenul financiar şi dreptul financiar sunt deosebit de complexe, 

având conexiuni şi repercusiuni în toate domeniile activităţii economice şi 

sociale, atât publice, cât şi private.
22

 

 În domeniul public, prin normele juridice financiare se asigură 

formarea fondurilor băneşti necesare pentru finanţarea acţiunilor de interes 

general ale societăţii şi administrarea acestor fonduri, precum şi stabilirea 

destinaţiei concrete şi procedura de realizare a finanţării publice. 

 În domeniul privat, normele juridice ale finanţelor publice 

acţionează pe de o parte, pentru stabilirea şi încasarea veniturilor publice de 

la toţi contribuabilii, persoane fizice sau juridice, stimulând unele ramuri sau 

activităţi economice, în raport de interesele publice, iar pe de altă parte, 

pentru sprijinirea unor agenţi economici, pentru dezvoltarea lor sau pentru 

sprijinirea unor activităţi, prin diferite instrumente financiare, cum ar fi : 
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împrumuturi externe acordate sau garantate de stat, taxe vamale, facilităţi 

valutare etc. 

Cu privire la locul pe care îl ocupă dreptul financiar public în sistemul 

de drept, din însăşi denumirea şi definiţia dată, rezultă că face parte din 

ramura dreptului public. 

În diviziunea dreptului public, majoritatea autorilor includ dreptul 

constituţional, dreptul administrativ, dreptul internaţional public, dreptul 

financiar, dreptul penal, dreptul procesual, iar în dreptul privat dreptul civil, 

dreptul comercial, dreptul internaţional privat etc. 

În cadrul sistemului de drept, dreptul financiar are strânse legături cu 

celelalte ramuri de drept, prin obiectul său de reglementare, distingându-se 

în acelaşi timp de acestea, constituindu-se ca ramură distinctă în sistemul 

nostru de drept. 

O legătură evidentă există între dreptul financiar public şi dreptul 

constituţional, acesta din urmă fiind cel ce stabileşte principiile şi sfera 

dreptului financiar public. Dreptul constituţional cuprinde totalitatea 

normelor juridice care stabilesc principiile fundamentale ale organizării de 

stat, ale structurii social – economice, precum şi drepturile şi îndatoririle 

cetăţenilor. 

Dreptul constituţional statuează principiile generale în materia 

sistemului finanţelor publice, a bugetului naţional public, a impozitelor şi 

taxelor, a controlului Curţii de Conturi, dând expresie legăturii dintre această 

ramură de drept şi dreptul financiar.
23

 

Dreptul financiar public are puternice legături şi cu dreptul 

administrativ deoarece : 

- raporturile juridice au un subiect comun şi anume, statul 

reprezentat printr-o autoritate administrativă ; 

- sau pentru că aparatul financiar bancar şi de credit, cu atribuţii  

în înfăptuirea activităţii financiare, face parte, aproape în întregime, din 

sistemul de autorităţi ale administraţiei de stat. 

Dreptul financiar este în relaţie strânsă cu dreptul administrativ pentru 

că, acesta din urmă cuprinde normele referitoare la organizarea şi atribuţiile 

tuturor autorităţilor administraţiei de stat, cuprinde şi normele privind 

conducerea, organizarea şi atribuţiile organelor financiar – bancare de stat 

care fac parte din aparatul administraţiei de stat. 
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În acest sens, principiile fundamentale ale dreptului administrativ şi 

ale administraţiei de stat sunt fundamentale şi pentru dreptul financiar şi 

pentru activitatea financiară de stat. 

În concordanţă cu aceasta, reglementarea bugetului de stat, inclusiv a 

veniturilor şi cheltuielilor bugetare, a condiţiilor creditului, a controlului 

financiar, este instituită cu specificul de reglementare administrativ – 

financiară. 

Dreptul financiar are strânse legături şi cu dreptul civil, acestea 

fiind  mai evidente în cadrul raporturilor patrimoniale ale societăţilor 

comerciale, unde aplicarea normei de drept civil este condiţionată de 

principiile generale stabilite de normele dreptului financiar. 

Această legătură între dreptul financiar şi dreptul civil este întemeiată 

în general pe faptul că, atât una cât şi cealaltă dintre aceste ramuri de drept, 

reglementează mai ales relaţii patrimoniale având ca obiect drepturi şi 

obligaţii exprimate în bani. 

Însă, în timp ce dreptul financiar reglementează relaţiile băneşti de 

formare şi întrebuinţare a fondurilor băneşti necesare statului şi unităţilor 

sale, dreptul civil reglementează relaţiile băneşti ce se stabilesc potrivit 

intereselor patrimoniale proprii ale persoanelor fizice şi juridice. 

Relaţiile juridice dintre dreptul financiar şi dreptul civil se întemeiază 

pe faptul că ambele se referă la bani. 

Reglementarea raporturilor patrimoniale de către dreptul civil se face 

după regula egalităţii juridice a părţilor, deci fără ca o parte să-şi impună 

voinţa în mod unilateral celeilalte părţi. 

După cum am specificat, dreptul financiar public reglementează 

raporturile financiare prin metoda subordonării părţilor raportului juridic. 

Cel puţin unul dintre subiectele raportului juridic de drept financiar 

public, trebuie să fie o autoritate a statului, o astfel de condiţie necerându-se 

în cadrul raporturilor juridice civile. 

Marea majoritate a normelor de drept financiar sunt norme imperative, 

pe când marea majoritate a normelor de drept civil sunt norme permisive. 
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8. Ştiinţa dreptului financiar public 

 

Într-o opinie, ştiinţa financiară este considerată ca fiind ştiinţa care ne 

dă regulile şi principiile după care statul şi celelalte organizaţii publice 

subordonate sau supraordonate îşi procură, administrează şi întrebuinţează 

bunurile economice şi mai ales banii, într-o epocă în care predomină 

schimbul în viaţa economică. 

Pe această opinie se susţine, în continuare, că ştiinţa financiară are 

drept scop să strângă tot materialul care priveşte gospodăria publică, în 

trecut şi în prezent, pentru a căuta legături între fenomenele şi studiile vieţii 

economice şi acelea ale gospodăriei publice pentru a vedea dacă găseşte 

legile în evoluţia acestei gospodării şi pentru a valorifica rezultatele câştigate 

pentru legislaţia financiară şi pentru politica financiară în înţeles mai larg.
24

 

Ştiinţa financiară este o ramură a ştiinţelor economice, denumită şi 

economie financiară care studiază bugetul de stat, cheltuielile publice şi 

veniturile publice, creditul public etc., prin prisma determinărilor 

economice, în contextul şi condiţionările categoriilor economice şi băneşti.  

Explicaţiile şi concepţiile ştiinţei finanţelor publice reprezintă 

punctul de plecare pentru ideile şi teoriile ştiinţei dreptului financiar. 

Dar, ştiinţa financiară nu are o aplicaţie imediată pentru practică, 

postulatele ei au întotdeauna o valoare pentru financiarul practic. Cea care 

ne arată cum trebuie să fie îndeplinite postulatele ştiinţei financiare este 

politica financiară, prin obiectivele sale proprii şi folosind mijloace specifice 

pentru atingerea acestora. 

Privită în interferenţă cu ştiinţa finanţelor publice şi cu politica 

financiară, ştiinţa dreptului financiar, ca ştiinţă juridică de ramură, este 

aceea care decide cuprinsul reglementărilor juridice referitoare la 

componentele structurale ale finanţelor publice. 

Pe baza acestor explicaţii şi idei, ştiinţa dreptului financiar public 

are ca obiect specific şi prin care se distinge de celelalte ştiinţe juridice, 

reglementările juridice privind bugetul de stat şi procedura bugetară, 

impozitul şi celelalte venituri publice, creditul public, controlul 

financiar de stat etc. 

Conceptele, teoriile şi principiile ştiinţei dreptului financiar public se 

află în strânsă legătură cu celelalte ştiinţe juridice, cu teoria generală a 

dreptului şi cu ştiinţele juridice de ramură.
25
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Interferenţa concepţională dintre ştiinţa dreptului financiar şi ştiinţa 

finanţelor publice se apreciază în dinamismul ei, al cărui scop este 

perfecţionarea mijloacelor şi procedeelor tehnico – financiare concomitent şi 

îmbinat cu perfecţionarea reglementării juridice a acestor mijloace şi 

procedee. 

Justiţia fiscală este o valoare constantă a ştiinţei financiare şi a 

politicii financiare, care se realizează practic prin mai multe acţiuni, mai 

frecvent prin impozite stabilite în raport de capacitatea contributivă a 

subiectelor debitoare şi prin impunerea, o singură dată, a oricărui venit, bun 

ori act de consum, ceea ce, evident şi exclude impunerile sau taxările 

repetate sau multiple. 

În raport de obiectul dreptului financiar şi al ştiinţei acestei ramuri de 

drept, disciplina de învăţământ a dreptului financiar, cercetează şi prezintă 

problemele teoretice şi aspecte ale aplicării practice a normelor juridice 

referitoare la formarea veniturilor publice, repartizarea resurselor financiare 

şi utilizarea lor, creditul public precum şi regimul valutar. 

În cadrul acestei discipline de învăţământ se constată, se desprind şi 

sunt analizate, trăsăturile specifice ale fiecărei instituţii juridice de drept 

financiar. 

Studierea normelor juridice de drept financiar şi a instituţiilor juridice 

pe care acestea le reglementează, permite înţelegerea, însuşirea şi aplicarea 

corectă şi cât mai completă a legislaţiei financiare.
26
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CAPITOLUL III 
 

       DREPTUL FISCAL INSTITUŢIE JURIDICĂ 

A DREPTULUI FINANCIAR PUBLIC 

 

 

1. Conceptul de fiscalitate 

 

Termenul fiscalitate are provenienţă romană: cuvântul fiscus 

desemna coşul  pe care romanii îl foloseau pentru strângerea banilor. Din 

cuvântul fiscus  s-a desprins şi încetăţenit termenul fisc, cu înţelesul curent 

de „ ansamblul de organe ale administraţiei  publice însărcinate cu colectarea 

impozitelor.” Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, fiscalitatea 

este sistemul de percepere a impozitelor şi taxelor prin fisc, iar fiscul este 

instituţia de stat care stabileşte  şi încasează contribuţiile către stat şi îi  

urmăreşte pe cei care nu şi-au plătit aceste  contribuţii
27

.  

 În doctrina juridică s-a apreciat că acest sistem – numit sistem fiscal - 

este format din totalitatea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi celorlalte 

categorii  de venituri publice de la persoanele fizice şi juridice care 

alimentează bugetele publice. 

 

2. Dreptul fiscal în cadrul dreptului financiar public 

 

  Dreptul fiscal, denumit şi legislaţie fiscală, este conceput şi susţinut  

în doctrina europeană a finanţelor publice cu utilitatea de a individualiza  şi 

pune în evidenţă, în ansamblul reglementărilor juridice financiare, categoria 

normelor juridice privind veniturile publice care se realizează primordial cu 

specificul fiscal al impozitului
28

.   

 Potrivit necesităţii de realizare practică a veniturilor bugetare, 

reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor pretinde două categorii de 

norme juridice: 

1. Norme privind obiectul impozitelor ori taxelor şi subiectele 

debitoare ale impozitelor şi taxelor, ori ale altor contribuţii băneşti 

obligatorii; 

2. Norme privind procedura fiscală a stabilirii şi încasării 

impozitelor şi taxelor, a soluţionării litigiilor dintre contribuabili şi 
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autorităţile fiscale ale  statului, a sancţiunii încălcărilor constatate, 

precum şi a executării silite a impozitelor şi taxelor neachitate în 

termenele legale. 

 Prima dintre aceste  categorii de norme juridice fiscale are, în general, 

un conţinut de drept material, potrivit necesităţii de a se institui legal fiecare 

dintre impozite, taxe, etc., precizându-se obiectul şi subiectul impozabil, 

tariful de calcul, termenele şi eventualele alte condiţii de plată a acestora. 

 A doua categorie cuprinde normele juridice de natură procedurală 

privind mai  întâi stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor, ca şi 

definitivarea lor în caz de contestare a modului în care au fost stabilite. De 

asemenea, această categorie de  norme  juridice reglementează sancţiunile 

aplicabile contribuabililor ce nu declară corect obiectele impozabile sau 

săvârşesc alte evaziuni fiscale, precum şi căile procedurale de executare 

silită a impozitelor şi taxelor neachitate de bună voie, integral şi la termenele 

legale.     

 Faptul că normele legislaţiei fiscale se disting de celelalte norme ale 

dreptului pozitiv din fiecare stat prin specificul lor de a reglementa impozite, 

taxe, etc., ne determină să achiesăm la tezele prin care se susţine „autonomia 

dreptului fiscal” în cadrul dreptului financiar public. 

 „Autonomia dreptului fiscal”, conform unor opinii, este susţinută nu 

numai în cadrul dreptului fiscal ci şi extins, în cadrul dreptului public. În 

acest sens s-a afirmat că „ dreptul fiscal este ramura dreptului public care 

reglementează drepturile fiscului şi prerogativele lui de activitate.” 

 Nu ne însuşim această concepţie, şi aşa cum am precizat deja, natura 

de drept public a legislaţiei fiscale o apreciem nu autonom, ci ca instituţie 

juridică în cadrul dreptului financiar public. 

 Pentru susţinerea acestei poziţii trebuie specificat că, în realitatea 

financiară, impozitele, taxele şi celelalte venituri publice, fac parte din 

structura finanţelor publice  şi, prin urmare, au o natură juridică comună cu 

toate celelalte componente structurale ale finanţelor publice. 

 De asemenea, trebuie observat că reglementarea juridică a impozitelor 

şi taxelor nu se poate realiza autonom ci doar în concordanţă cu 

reglementarea juridică a bugetului de stat, a cheltuielilor publice, 

împrumutului public, etc.. 

 În consecinţă,  dreptul fiscal sau legislaţia  fiscală, este o  parte a  

dreptului financiar public – instituţie juridică -  care cuprinde 

ansamblul de norme prin care sunt reglementate juridic impozitele, 

taxele şi alte contribuţii obligatorii precum şi drepturile fiscului şi 

prerogativele lui de activitate. 
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3. Dreptul de a impune. Temeiul reglementării 

sistemului  de impunere. 

 

Dreptul statului de a-şi institui un sistem de impunere care să-i asigure 

în mod corespunzător cuantumul veniturilor publice necesare îndeplinirii 

funcţiilor sale izvorăşte – conform  susţinerilor din literatura de specialitate – 

din mai multe teorii.
29

  

 Astfel,  conform teoriei organice, dreptul de a institui sistemul  de 

impunere reprezintă un produs necesar al dezvoltării istorice a popoarelor, 

întrucât statul însuşi s-a născut din natură omenească. 

 Teoria sociologicǎ  este ce conform căreia statul este stăpânul absolut 

( rezultat din frământările organizărilor statale ) şi reprezintă forţa brutală a 

minorităţilor organizate în vederea impunerii împotriva majorităţii stăpânite. 

 Pentru exercitarea puterii în interesul întregii societăţi este necesară 

instituirea unui sistem de impunere care să asigure mijloacele băneşti 

acoperitoare ale nevoilor de funcţionare şi întreţinere a aparatului de stat. 

 Teoria contractului social, conform căreia dreptul de a institui un 

sistem de impunere la nivelul societăţii reprezintă rezultatul înţelegerii dintre 

stat şi contribuabili. 

 Teoria echivalenţei, potrivit căreia, impozitele îşi găsesc justificarea 

în serviciile şi avantajele realizate şi garantate de stat care – stabilit cotele de 

impunere a supuşilor în raport cu avantajele create – realizează o 

echivalenţă: mărimea impozitelor şi taxelor depinde de mărimea serviciilor  

şi  avantajelor oferite cetăţenilor. 

 Teoria siguranţei, conform căreia impozitele şi taxele sunt considerate 

ca prime de asigurare pentru viaţa şi bunurile cetăţenilor. 

 Teoria sacrificiului susţine că raţiunea impozitului este justificată de 

însăşi natura statului, în sensul că aceasta este un produs necesar al 

dezvoltării istorice.  

 Pentru o mai completă edificare asupra necesităţii, oportunităţii şi 

echităţii impunerii, alăturat acestor teorii este util să avem în vedere şi 

concepţia economistului Adam Smith, exprimată prin următoarele maxime: 

- maxima de justiţie, potrivit căreia fiecare cetăţean al statului 

trebuie să contribuie la cheltuielile guvernamentale atât cât le permit 

facultăţile proprii ( adică – în principiu – în raport cu mărimea veniturilor pe 

care le realizează sub protecţia statului); 

- maxima de certitudine, conform căreia obligaţia fiecărui 

cetăţean trebuie să fie corect stabilită şi nu arbitrară; 
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- maxima de comoditate impune ca toate contribuţiile să fie 

pretinse şi încasate la termene, urmărindu-se procedeul care este mai 

convenabil contribuabilului; 

- maxima de economie  pretinde ca toate contribuţiile să fie 

stabilite de o manieră care să determine scoaterea din buzunarul cetăţeanului 

a cât mai puţin posibil faţă de ceea ce urmează să intre în buzunarul statului. 

 

4. Noul Cod fiscal 

 

           Începând cu anul 2004, în ţara noastră a fost pus în aplicare un nou 

Cod fiscal. Anteriorul cod fiscal – adoptat în perioada interbelică – a fost în 

vigoare până spre sfârşitul anilor 1940. Până la intrarea în vigoare a noului 

Cod fiscal – adoptat prin Legea nr. 571/2003, publicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 927 din 23 decembrie 2003, şi a fost deja modificat în mai 

multe rânduri – aproape şaizeci de ani reglementarea impozitelor şi taxelor a 

fost stabilită prin diverse acte juridice. 

 Scopul principal al Codului fiscal este acela de a stabili cadrul legal    

( normativ ) prin care se asigură resursele financiare publice necesare 

statului şi colectivităţilor publice locale pentru îndeplinirea corespunzătoare 

a funcţiilor şi sarcinilor lor. 

 Reglementarea printr-un cadru legal unitar a principalelor impozite şi 

taxe stabilite în sarcina diferitelor categorii de contribuabili prezintă o serie 

de avantaje astfel: 

1. oferă posibilitatea legiuitorului ca, ţinând seama de gradul de 

suportabilitate al contribuabililor, de a înţelege, analiza corect şi stabili în 

mod corespunzător obligaţiile fiscale în raport cu necesităţile băneşti ale 

statului sau ale colectivităţilor publice locale; 

2. ajută autorităţile fiscale în activitatea bogată şi complexă de 

colectare a veniturilor bugetare; 

3. plătitorii de impozite şi taxe vor cunoaşte mai bine care le sunt 

obligaţiile , cum şi când trebuie să le îndeplinească pentru a evita antrenarea 

şi aplicarea prevederilor legale sancţionatoare; 

4. în fine, magistraţii vor putea verifica – în modul specific – 

aplicarea corectă a legislaţiei fiscale. 

 Cu toate aceste avantaje, actualul cod fiscal ar trebui alcătuit încât să 

cuprindă dispoziţii normative clare, exprimate prin formulări sintetice, care 

să acopere în totalitate problematica vizată ( în cazul de faţă domeniul fiscal) 

şi să se dovedească peren ( adică să nu necesite modificări la intervale scurte 

de timp) contribuind în acest fel la asigurarea stabilităţii raporturilor sociale. 
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 Prevederile codului fiscal prevalează – în materie fiscală – asupra 

oricăror dispoziţii cuprinse în alte acte normative. Astfel, se stabileşte expres 

că, în caz de conflict între normele juridice se vor aplica dispoziţiile codului 

fiscal. Legiuitorul a urmărit, în acest fel, să impună codul fiscal ca 

reglementare internă supremă în domeniul fiscal. 

 Deşi reprezintă reglementarea internă supremă în materie fiscală, 

dispoziţiile Codului fiscal se subordonează prevederilor oricăror acte 

internaţionale la care România este parte, ceea ce înseamnă că, ori de câte 

ori va exista un conflict între o normă a Codului fiscal şi un tratat semnat de 

România sau la care ţara noastă a aderat, soluţia va fi aplicarea fără ezitare a 

normei internaţionale. 
 

      

 

5. Teoria generală a veniturilor publice 

 

 5.1. Preliminarii 

 

Satisfacerea nevoilor colective ale oricărei societăţi impune realizarea 

unor venituri publice. 

 Într-adevăr, pentru a-şi îndeplini rolul şi funcţiile sale, statul trebuie să 

aibă reglementat un sistem care să-i permită constituirea resurselor băneşti 

necesare satisfacerii nevoilor publice. Formele şi metodele de constituire a 

fondurilor băneşti publice diferea de la o orânduire la alta şi de la o ţară la 

alta, în funcţie de condiţiile economice, sociale şi politice, precum şi de 

sarcinile şi funcţiile statului în societate. 

Legea finanţelor publice subliniază faptul că formarea resurselor 

financiare publice are loc pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi 

veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele fizice şi juridice, avându-se 

în vedere potenţialul lor economic, precum şi alte criterii stabilite prin lege. 

 Conform legislaţiei în vigoare, veniturile publice aparţin statului, 

unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice. Acestea se 

constituie şi se gestionează printr-un sistem unitar de bugete, şi anume: 

bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele 

fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii 

publice cu caracter autonom, în condiţiile asigurării echilibrului financiar.

 Faţă de această situaţie juridică, definim veniturile publice ca 

fiind veniturile pe care autorităţile de drept public le încasează de la 

persoanele fizice şi juridice, în baza unor prevederi legale, pentru 

acoperirea necesităţilor colective. 
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 În legislaţia fiscală şi în teoria dreptului financiar, veniturile publice 

se regăsesc sub denumirea de resurse financiare publice, venituri bugetare 

sau venituri fiscale, venituri nefiscale, contribuţii etc. Veniturile publice 

acumulate la nivel naţional alcătuiesc „venituri bugetare  totale.” 

 După cum vom vedea, reglementarea juridică a veniturilor publice 

este o prerogativă esenţială a suveranităţii legiuitoare. Norma constituţională 

stabileşte imperativ dreptul exclusiv al legiuitorului de a reglementa prin 

lege veniturile publice, puterea executivă putând să acţioneze în acest 

domeniu numai pe seama şi în baza legii. 

 Veniturile publice sunt reglementate atât cu scop financiar, de formare 

a fondului bănesc al bugetului public naţional, cât şi cu rol politico-

economic. 

 

5.2. Clasificarea veniturilor publice 

 

           Clasificarea veniturilor publice poate fi realizată în baza mai multor 

criterii, astfel: 

 a) veniturile publice se împart, după modul cum ele intervin, 

periodic sau accidental, în venituri ordinare şi venituri extraordinare: 

Veniturile ordinare sunt veniturile publice care apar regulat în fiecare 

perioadă financiară ordinară, pentru acoperirea necesităţilor publice; 

Veniturile extraordinare sunt provocate de situaţii excepţionale, fiind 

chemate a acoperi cheltuieli extraordinare, sau un deficit bugetar. 

Veniturile publice ordinare se încasează, de regulă, pe baza puterii de 

constrângere a statului, pe când veniturile extraordinare statul şi le procură, 

fie pe baza unui apel la creditul public, mărindu-şi astfel pasivul sau prin 

înstrăinarea unei părţi din domeniul fiscal, micşorându-şi activul, fie prin 

crearea unui impozit excepţional - această ultimă sursă deci tot pe cale de 

constrângere. 

 Veniturile curente sunt constituite din venituri fiscale şi venituri 

nefiscale, precum şi din venituri din capital, iar veniturile extraordinare sunt 

constituite din împrumuturile publice, emisiunea de monedă, mobilizarea la 

buget a fondului de amortizare a capitalului fix al unităţilor statului, apelul la 

rezervele de aur sau disponibilităţile valutare, lichidarea participaţiilor de 

capital în străinătate, valorificarea unor bunuri mobile sau imobile aflate 

peste graniţă, în timp de război folosirea unor resurse materiale şi băneşti 

jefuite de pe teritoriile ocupate. 
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 b) Veniturile publice, după criteriul rambursabilităţii, se pot 

deosebi în: 

Venituri permanente, ce intră definitiv în patrimoniul statului, putem 

include aici veniturile fiscale şi nefiscale, precum şi veniturile din capital; 

Venituri provizorii, ce trebuie restituite, cum sunt, de exemplu 

împrumuturile publice. 

           c) După criteriul obligativităţii achiziţionării lor, veniturile publice 

pot fi deosebite în: 

Venituri obligatorii, sunt marea majoritate a veniturilor publice 

încasate pe temeiul suveranităţii statului; 

Venituri benevole, care se bazează pe voinţa liberă a subiectului de la 

care se primeşte suma respectivă, cum ar fi donaţiile sau dobânzile pentru 

capitalul plasat pe piaţă. 

d) După scopul urmărit, veniturile publice pot fi grupate în: 

Venituri principale, sunt veniturile fiscale care urmăresc procurarea 

de mijloace băneşti pentru alimentarea bugetului public naţional, cum este 

spre exemplu, impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe 

salarii, accizele şi impozitul pe circulaţie etc. 

Venituri secundare, sau venituri nefiscale, cele a căror raţiune în 

afară de scopul fiscal este scopul economic sau social, cum este impozitul pe 

celibat, prin care se urmăreşte stimularea sporirii natalităţii, sau cum sunt 

veniturile din capital (veniturile din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 

publice, veniturile din privatizare, vărsămintele din privatizare pentru 

constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului etc.), vărsăminte din profitul 

net al regiilor autonome, vărsăminte de la instituţiile publice. 

           e) În funcţie de locul pe care îl ocupă în repartiţia bugetară, 

veniturile publice pot fi clasificate în venituri ale bugetului de stat şi venituri 

ale bugetelor locale. 

Veniturile pentru bugetul de stat sunt veniturile puse la dispoziţia 

administraţiei centrale şi care sunt destinate acoperirii cheltuielilor efectuate 

de autorităţile administraţiei centrale. 

Veniturile pentru bugetele locale sunt veniturile puse la dispoziţia 

autorităţilor administraţiei locale pentru acoperirea cheltuielilor publice 

efectuate de aceste autorităţi în interesul unităţilor administrativ teritoriale pe 

care pe reprezintă. 

           g) Din punct de vedere al naturii specifice, veniturile publice se 

grupează în impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat 

Impozitele sunt cea mai răspândită şi cunoscută categorie de venituri 

publice instituită odată cu apariţia statului pentru întreţinerea bănească a 
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aparatului de stat şi menţinută în toate orânduirile sociale, cu conţinut şi rol 

politico-economic diferit. 

Taxele, în general, sunt veniturile ce se realizează ca plăţi datorate de 

persoanele care beneficiază de anumite servicii sau activităţi din partea 

autorităţilor administrative. În literatura de specialitate s-a consacrat 

caracterizarea potrivit căreia „taxele reprezintă plata unor servicii prestate de 

stat direct plătitorului.” 

Celelalte venituri bugetare decât impozitele şi taxele sunt 

reglementate cu denumiri specifice condiţiilor de calcul şi plată, ori 

conţinutului lor economic diferit. Spre exemplificare menţionăm veniturile 

din aplicarea prescripţiei extinctive (pentru instituţiile publice), veniturile 

din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit legii, încasări din cota reţinută 

conform Codului penal al României, încasarea dobânzilor aferente ratelor 

lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului etc. 

 

5.3. Elementele terminologice ale veniturilor publice 

 

     Veniturile publice se caracterizează prin anumite trăsături specifice, 

determinate de modul de stabilire, de provenienţa de termene de plată etc.  

Totodată însă, din reglementarea juridică rezultă existenţa unor 

elemente tehnice şi juridice comune, care se regăsesc în cazul oricărui venit 

public, fără de care ar fi imposibilă determinarea, urmărirea şi realizarea lor.  

Aceste elemente terminologice, analizate în unele lucrări de 

specialitate sub formă de „definiţii fiscale” sunt următoarele: 

Denumirea venitului public; 

Plătitorul venitului public; 

Izvorul venitului public; 

Unitatea de evaluare; 

Unitatea de impunere; 

Asieta sau modul de aşezare a veniturilor publice; 

Perceperea (încasarea) venitului public; 

Termenele de plată; 

Înlesnirile, drepturile şi obligaţiile debitorilor; 

Răspunderea debitorilor; 

Calificarea veniturilor publice; 

Clasificarea bugetară a veniturilor publice. 

1. Denumirea venitului public 

 Fiecărui venit public îi este atribuită o denumire în raport cu natura sa 

economico-socială şi juridică. Astfel, pot fi remarcate în primul rând grupele 
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mari de venituri publice şi anume impozitele, taxele şi alte venituri, iar în 

cadrul fiecărei grupe principalele categorii de venituri, cum sunt impozitul 

pe profit, impozitul pe salarii, taxa pe valoarea adăugată, taxele vamale, taxe 

de timbru, venituri din capital etc. 

2. Plătitorul venitului public 

 Este persoana desemnată de lege drept contribuabil, denumit adesea 

subiect impozabil sau subiectul impunerii. Această calitate o poate avea 

orice persoană, fizică sau juridică, română sau străină, care posedă bunuri 

sau realizează venituri pentru care legea prevede obligaţia plăţii unui 

impozit, taxǎ sau altă obligaţie de plată către bugetul statului. 

 De regulă, contribuabilul este persoana obligată direct de lege să 

suporte plata unei obligaţii bugetare, acesta fiind şi cel care plăteşte efectiv 

venitul public datorat. Sunt însă şi cazuri în care o persoană este obligată, 

împreună sau separat de subiectul impozabil, la calcularea, reţinerea şi 

vărsarea la bugetul public a impozitului datorat. 

 Un astfel de caz prevăzut de lege este, spre exemplu, impozitul pe 

salarii, unde subiect impozabil este persoana care primeşte salariul pentru 

munca prestată, iar persoana juridică sau fizică care l-a angajat este 

răspunzătoare pentru calcularea, reţinerea şi plata impozitului pe salariu 

datorat bugetului public. 

 Într-un alt caz, plătitor de impozit este garantul. Mai exact, în unele 

cazuri când subiectul impozabil nu poate sau nu vrea să execute personal 

propria sa obligaţie fiscală, iar măsurile de urmărire luate contra lui sunt fără 

succes, legea prevede cǎ obligaţia subiectului impozabil va fi înlocuită de 

răspunderea persoanei care a garantat execuţia raportului juridic fiscal,  care 

este denumită garant. 

 Pornind de la cele specificate mai sus, arătăm că în literatura de 

specialitate, se face distincţia între subiectul impunerii şi plătitorul acesteia. 

 De regulă, subiectul impunerii (debitorul) este aceeaşi persoană cu 

plătitorul impozitului. Excepţia este determinată de cazurile tehnice, 

financiar bugetare, îndeosebi pentru simplificarea actelor şi garanţiilor de 

stabilire şi percepere a veniturilor când plata se face de alte persoane decât 

subiectul impunerii. În astfel de cazuri plătitorul venitului bugetar are 

obligaţia de a face, respectiv de a calcula şi plăti efectiv impozitul, taxa sau 

alt venit public, stabilit ca obligaţie directă pe seama debitorului sau 

subiectului impunerii. 

3. Izvorul sau baza venitului public 

 Este obiectul sau venitul (cifra de afaceri), faţă de care se stabileşte 

cuantumul obligaţiei financiare. Obiectul venitului public, în cazul 

impozitelor directe, este bunul sau venitul pentru care se percep aceste 
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impozite. În cazul impozitelor indirecte, baza venitului public este 

operaţiunea (operaţiunea comercială) sau prestarea de serviciu, ce are ca 

rezultat modificarea valorii bunului asupra căruia se exercită şi obţinerea 

unui venit. 

 În doctrina financiară, pentru desemnarea obiectului venitului public 

este utilizată noţiunea de „obiect impozabil”, care se referă la fenomenul 

economic prevăzut de lege pe baza căruia se stabileşte obligaţia fiscală. 

 De asemenea, este utilizată noţiunea de „bază impozabilă” prin care 

este desemnată suma asupra căreia se aplică o cotă de impozit pentru a se 

determina cuantumul impozitului datorat. 

4. Unitatea de evaluare 

 Unitatea de evaluare, denumită şi cotă impozabilă, reprezintă 

procentul, suma fixă ori ansamblul de procente sau sume fixe cu ajutorul 

cărora se calculează cuantumul bănesc al fiecărui impozit. 

 Cota de impozitare, funcţie de posibilităţile tehnic-determinate de 

obiectul şi de natura venitului, se stabileşte sub formă de cotă fixă sau cotă 

procentuală. 

 Cota fixă este o sumă fixă sau un procent fix, care se aplică asupra 

valorii obiectului impozitat sau taxat, cu ajutorul căreia se calculează 

cuantumul venitului public datorat. Cota fixă se foloseşte, de regulă, atunci 

când baza de calcul o formează anumite obiecte, fapte sau acte juridice, 

suprafaţa unui teren agricol, capacitatea cilindrică a unui autovehicul, 

obţinerea unei autorizaţii, eliberarea unui act. 

 Cota procentuală reprezintă un anumit procent din valoarea bunului 

sau a venitului. Se aplică de regulă atunci când izvorul venitului public îl 

constituie valoarea bunului deţinut sau venitul realizat de debitor. 

 Cota procentuală poate fi progresivă, proporţională sau regresivă, 

după cum rămâne neschimbată sau suferea modificări determinate de 

modificările intervenite în baza de calcul. 

 Cota procentuală proporţională se caracterizează prin aceea că 

rămâne neschimbată, indiferent de modificările intervenite în baza de calcul. 

De exemplu, cota de 8% care se aplică indiferent de creşterile sau 

descreşterile pe care le poate suporta un bun sau un venit impozabil. 

 Cota procentuală progresivă se caracterizează prin aceea că ea creşte 

odată cu creşterea bazei de calcul, care, de cele mai multe ori, este un anumit 

venit realizat de contribuabil. Cota procentuală progresivă este alcătuită din 

mai multe procente, orânduite în creştere progresivă, pe tranşe de valori sau 

venit impozabil, astfel încât impozitul calculat creşte şi el progresiv în 

funcţie de valoarea bunurilor impozabile sau mărimea venitului impozitat. 

De exemplu, impozitul pe salarii se calculează după un tarif progresiv, 
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format din sume fixe şi cote procentuale în creştere, pe tranşe de venit, care 

se modifică odată cu indexarea salariilor. 

 Cota procentuală regresivă se caracterizează prin aceea că procentele 

de calcul al venitului public descresc pentru  tranşe de valori mai mari, ori 

pentru veniturile impozabile care depăşesc un anumit cuantum. 

5. Unitatea de impunere 

 Orice venit public priveşte o unitate, care se poate exprima într-un 

număr, dimensiune, cantitate şi această unitate se numeşte unitate de 

impunere.  

Exemplu, leul în cazul veniturilor, metrul pătrat sau hectarul în cazul 

terenurilor agricole, capacitatea cilindrică în cazul autovehiculelor etc. 

6. Asieta 

Reprezintă ansamblul măsurilor privind constatarea şi aşezarea 

veniturilor publice (identificarea subiectului şi materiei impozabile, 

evaluarea acesteia şi stabilirea cuantumului obligaţiei de plată). Rezultă 

astfel că asieta este operaţiunea de aplicare a normelor financiare şi 

administrative în vederea fixării datelor impunerii şi deci a debitului fiscal al 

fiecărui debitor. 

 În practica financiară, pentru constatarea şi aşezarea impozitelor se 

folosesc mai multe metode, între care specificăm: metoda indirectă de 

evaluare, care poate fi bazată pe prezumţie, în raport de indicii exteriori ai 

obiectului impozabil sau realizată pe baze forfetare
30

, metoda administrativă 

conform căreia evaluarea se face de agentul fiscal pe baza datelor ce le 

deţine şi medota directă, bazată pe administrarea de probe (declaraţia 

contribuabilului sau a unei terţe persoane). 

7. Perceperea 

 Perceperea sau încasarea veniturilor publice reprezintă realizarea 

efectivă a acestora. Pentru încasarea veniturilor publice se folosesc în 

practica financiară următoarele metode: 

Metoda plăţii directe, potrivit căreia subiectul impunerii sau debitorul 

este cel care stabileşte suma datorată ca obligaţie fiscală şi tot el este cel care 

are obligaţia să o verse la termenele stabilite la destinaţia legală. 

Metoda reţinerii şi vărsării (stopajului la sursă), conform căreia 

plătitorul are obligaţia să calculeze, să reţină şi să verse la destinaţie venitul 

datorat ca obligaţie fiscală, de către debitor sau subiectul impunerii, 

eliberându-i acestuia veniturile nete. Această metodă este utilizată în cazul 

veniturilor impozabile realizate de persoanele fizice angajate, unde 
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angajatorul reţine din remuneraţie sumele ce se constituie ca venituri 

publice. 

Metoda aplicării de timbre fiscale este regula folosită în situaţia 

prestării unor servicii publice de către instituţiile statului (acţiuni în justiţie, 

activităţi notariale), unde venitul public se achită prin aplicarea şi anularea 

de timbre în momentul primirii şi eliberării actului pentru care se datorează 

taxa. 

8. Termenele de plată 

           Termenul reprezintă data la care, sau până la care, un anumit venit 

public trebuie vărsat la destinaţie. La stabilirea termenului de plată se are în 

vedere atât încasarea ritmică, cât şi posibilităţile de plată ale deţinătorilor de 

obiecte sau materii impozabile. 

 Termenele se fixează sub forma unor intervale de timp, trimestrial, 

lunar, chenzină, decadă etc., în cadrul cărora sumele trebuie vărsate pe 

destinaţii, situaţie în care scadenţa (data limită) este ultima zi a perioadei 

respective, sau sub forma unei zile fixe, când atât scadenţa cât şi termenul de 

plată coincid. 

 Cu privire la termenele de plată trebuie menţionat că momentul plăţii 

unui venit public nu coincide întotdeauna cu cel al naşterii obligaţiei 

contribuabilului. 

 De exemplu, taxa pe valoarea adăugată se datorează din momentul 

încasării preţurilor sau tarifelor, vărsarea pe destinaţie se face însă la 

intervale de timp reglementate de lege, moment în care putem vorbi de 

stingerea acestei obligaţii. 

9. Înlesnirile, drepturile şi obligaţiile debitorilor 

  A. Înlesnirile sunt elemente prevăzute prin acte normative care 

instituie veniturile publice, de care se ţine seama la evaluarea bazei de 

calcul, în determinarea cuantumului venitului precum şi la încasarea 

acestuia. 

 Înlesnirile prevăzute în legi se pot prezenta sub următoarele forme: 

 1. Forma de reduceri sau scutiri şi au în vedere anumite situaţii 

deosebite, de excepţie, în care anumiţii plătitori realizează obiectul sau 

materia impozabilă. 

 Acordarea înlesnirilor se face ţinând seama de condiţiile specifice de 

muncă, de faptul că unele unităţi înregistrează costuri mai ridicate decât cele 

în condiţii normale de muncă, folosesc forţa de muncă în curs de calificare 

sau cu capacitate redusă de muncă. 

 Aceste înlesniri au ca scop stimularea valorificării anumitor resurse 

materiale, a producerii unor mărfuri şi sporirea rentabilităţii. 
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 Înlesnirile se mai acordă şi în vederea sprijinirii familiei, favorizării 

persoanelor în vârstă sau cu capacitate de muncă redusă etc. 

 2. Forma amânării sau eşalonării la plată a obligaţiei fiscale a 

contribuabilului. 

 B. Drepturile şi obligaţiile plătitorilor sunt reglementate în vederea 

asigurării respectării legalităţii la stabilirea şi încasarea veniturilor bugetare. 

 În acest sens, debitorii au dreptul să ceară aplicarea corectă a 

normelor legale în legătură cu evaluarea şi încasarea veniturilor bugetare, să 

ceară şi să li se admită acordarea înlesnirilor legale, să facă contestaţii, 

atunci când consideră că prevederile legale nu au fost aplicate corect. De 

asemenea, pentru plăţile efectuate în plus sau fără o bază legală, au dreptul 

să accepte compensări cu obligaţii viitoare sau să ceară restituirea lor. 

 Dintre obligaţiile plătitorilor menţionăm datoria de a pune la 

dispoziţia autorităţilor financiare toate informaţiile cerute în vederea 

evaluării corecte a bazei de calcul, declararea obiectului şi materiei 

impozabile, plata în cuantumul şi la termenele prevăzute a veniturilor 

publice etc. 

10. Răspunderea debitorilor 

 Reprezintă acţiunea de aplicare a sarcinilor reglementate de norma 

juridică încălcată de subiectul pasiv al raportului juridic financiar, forma 

răspunderii fiind administrativă, civilă sau penală, după caz. 

11. Calificarea veniturilor publice 

 Reprezintă stabilirea caracterului local sau central al veniturilor 

publice, precum şi stabilirea locului pe care trebuie să-l urmeze conform 

clasificaţiei bugetare. 

 Cunoaşterea acestor elemente este necesară şi utilă pentru corecta 

repartizare a sarcinilor fiscale, precum şi pentru planificarea veniturilor 

publice şi corelarea lor cu volumul cheltuielilor publice ce urmează a fi 

efectuate din aceste surse. 

12. Clasificarea bugetară a veniturilor publice 

 Reprezintă operaţiunea de ordonare şi grupare a veniturilor publice în 

bugetele publice. Potrivit legii finanţelor publice, clasificaţia generală a 

veniturilor publice se stabileşte de Ministerul Finanţelor şi este obligatorie 

pentru toate autorităţile care fac înscrieri de venituri publice în bugetele 

publice.  

Având în vedere unitatea bugetului, ordonarea şi gruparea veniturilor 

publice se face în acelaşi mod pentru bugetul public naţional în ansamblul 

său şi pentru fiecare din verigile sale componente: bugetul administraţiei 

centrale şi bugetele locale. 
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6. Teoria generală a impozitelor 

 

6.1. Definiţia şi elementele impozitului 
 

 Etimologic, cuvântul impozit vine din latinescul „imponere”, dare de 

plată, francezii întrebuinţau „impot”, italienii „imposta”, denumiri 

determinate de funcţiunea şi metoda de aşezare a impozitului. Denumirea de 

„dare” în româneşte are acelaşi înţeles de obligaţie materială a cetăţeanului 

faţă de colectivitatea publică. 

 Doctrina financiară a furnizat numeroase definiţii ale impozitului, 

aceste definiţii confirmând formula devenită tradiţională a dreptului regalian 

al statului de a stabili şi percepe impozite. 

 Într-o definiţie dată de specialiştii români, „impozitul reprezintă plata 

bănească obligatorie, generală şi definitivă, efectuată de persoanele fizice şi 

juridice în favoarea bugetului statului, în cuantumul şi la termenele stabilite 

de lege, fără obligaţie din partea statului de a presta plătitorului un 

echivalent direct şi imediat.” 

 În legea privind finanţele publice, L. 189 din 14 octombrie 1998, 

impozitul este definit ca fiind o prelevare a unei părţi din veniturile şi din 

averea persoanelor fizice şi juridice, obligatoriu, cu titlu nerambursabil şi 

fără contraprestaţie (art. 2, pct. 14 din lege). 

 Din definiţiile prezentate rezultă că noţiunea de impozit este 

caracterizată prin câteva elemente specifice: 

- forma pecuniară a impozitelor, este forma de plată obişnuită în 

statele moderne, însă nu este şi exclusivă, deoarece chiar şi în perioada 

contemporană se poate recurge, alăturat impozitelor datorate şi plătite în 

bani, la impozite în natură. Plata în bani a impozitelor este predominantă, 

întrucât şi cheltuielile publice se efectuează în bani; 

- este o plată generală şi obligatorie, întrucât este o obligaţie care se 

referă la grupe sau categorii de contribuabili şi nu la subiecţii individuali 

determinaţi, pe de o parte, şi care trebuie executată de toate persoanele fizice 

şi juridice ce posedă bunuri sau venituri impozabile, pe de altă parte; 

- este o plată definitivă, ceea ce evidenţiază că plata se realizează fără 

obligaţie de restituire directă către contribuabil. Prin efectuarea acestor plăţi, 

contribuabilii, persoane fizice sau persoane juridice, participă după anumite 

criterii la formarea fondurilor generale de dezvoltare a societăţii, necesare 

finanţării unor trebuinţe sociale în folosul colectivităţii; 
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- plata impozitului se face de către persoanele fizice şi juridice, ca o 

modalitate de participare a acestora la constituirea fondurilor generale ale 

societăţii, pentru veniturile pe care le deţin sau bunurile pe care le posedă; 

          - este plata datorată în condiţiile legii, în sensul că nici un impozit al 

statului nu se poate stabili şi percepe, decât în puterea unei legi, conform 

principalului „nullum impositum sine legae”.  

Contribuabilii datorează contribuţia numai în cazul când realizează 

venituri prevăzute de lege ca impozabile sau dobândesc sau posedă bunuri 

care, conform prevederilor legale sunt impozabile. Impunerea unor venituri 

sau bunuri, dintre cele care nu sunt prevăzute în actele normative, este 

abuzivă şi ilegală, ele fiind restituite de îndată celor de la care s-au perceput 

fără temei legal.  

Forma legală a plăţii impozitelor evidenţiază un alt element specific, 

reţinut de unii autori de trăsătură aparte, şi anume stabilirea autoritară 

unitară a impozitelor, element care prezintă importanţă sub două aspecte: cel 

al instituirii exclusive de către autorităţile de stat, cărora li s-a rezervat 

această competenţă şi cel al reglementării unitare prin norme fixe aplicabile 

pe întreg teritoriul ţării, pentru toţi contribuabilii. 

- caracterul unilateral al obligaţiei, în sensul că beneficiarul 

necondiţionat al plăţii este statul, iar contribuabilul nu dobândeşte vreun 

drept corelativ la contraprestaţie concretă şi imediată, adică nu poate 

pretinde un echivalent corelativ, direct şi imediat. 

            Plata impozitelor fără vreo contraprestaţie anumită din partea 

statului în folosul imediat al plătitorilor este un element esenţial, datorită 

căruia impozitele se deosebesc de taxe, tarife şi alte plăţi pecuniare cu 

echivalent specific. Această particularitate a impozitelor trebuie însă 

înţeleasă independent şi diferit de aşa-numita „reversibilitate” a lor. 

 Reversibilitatea impozitelor constă în reîntoarcerea sumelor 

concentrate de stat pe calea impozitelor la contribuabili sub forma unor 

acţiuni, servicii, gratuităţi. Este vorba de gratuitatea învăţământului, ocrotirii 

sănătăţii, asistenţă socială, ajutor familial de stat, artă, cultură, educaţie 

fizică şi sport etc. 

 Prin urmare, sub acest aspect, impozitul apare ca o prelevare 

obligatorie către bugetul de stat, fără echivalent şi fără contraprestaţie directă 

şi imediată, însă plătitorii capătă vocaţie directă ca beneficiari ai unor 

activităţi organizate de stat fără să fie obligaţi la plata contravalorii acestora. 

- impozitele sunt de utilitate publică, întrucât fondurile băneşti 

formate prin procedeul financiar al impozitelor sunt predestinate acoperirii 

cheltuielilor publice, care se efectuează în interes general.  
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            Relaţia dintre impozite, cheltuielile publice şi interesele generale 

ale societăţii reprezintă fundamentul şi măsura impozitelor moderne.  

Această relaţie este consacrată în prezent şi în statul nostru prin 

dispoziţiile Constituţiei României care prevede - ca îndatorire fundamentală 

a cetăţenilor - că „cetăţenii au obligaţia să contribuie prin impozite şi prin 

taxe la cheltuielile publice.” 

- caracterul juridic al impozitelor este elementul esenţial care 

completează celelalte elemente şi îndeosebi stabilirea impozitelor în mod 

autoritar, în scop de utilitate juridică. 

            În cadrul finanţelor din statele moderne, după instituirea impozitelor 

cu consimţământul cetăţenilor, aplicarea lor autoritară, unitară şi cu scop de 

utilitate publică pretinde reglementarea lor ca plăţi, nu benevole, ci 

obligatorii. În acest sens contribuabilii sunt obligaţi - aşa cum prevede şi 

constituţia statului nostru - prin norme juridice, să plătească impozitele 

prevăzute de legi şi calculate în mod autoritare de agenţii financiari, iar 

neplata impozitelor atrage coerciţiunea executării lor silite. Este o 

coerciţiune corespunzătoare necesităţii încasării impozitelor ca premisă 

financiară a cheltuielilor publice şi deci a împlinirii unor trebuinţe generale. 

 Aceste elemente specifice impozitelor sunt cumulative şi se regăsesc 

în reglementarea şi aplicarea practică a impozitelor din toate statele 

contemporane. 

 

6.2. Categorii de impozite şi contribuabili 

 

 În teoria generală a impozitelor problema categoriei impozitelor sau a 

clasificării impozitelor are menirea de a pune în evidenţă atât 

particularităţile impozitelor cât şi varietatea lor, înfăţişându-le pe categorii 

determinate de mai multe criterii. 

 a) După forma perceperii (a plăţii) se disting impozite în natură şi 

impozite în bani. 

Impozitele în natură se prezintă sub forma prestaţiilor sau dărilor în 

natură, fiind specifice şi frecvente în orânduirile sclavagistă şi feudală. 

Dijma era un impozit care se plătea în natură, la început între feudali apoi 

către rege, la sfârşit către stat. Era posibil ca impozitul să fie plătit de către 

contribuabili în natură, iar statul îl încasa în bani de la arendaşii de impozite. 

Fermierii generali, din Franţa până la revoluţie, erau arendaşi de impozite, ei 

percepeau dijma în natură, mai ales impozitele pe agricultură şi le plăteau 

statului în bani. 

Impozitele în bani au avut o aplicare izolată în orânduirea sclavagistă 

şi au devenit frecvente şi specifice odată cu extinderea relaţiilor marfă-bani, 
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          b) După obiectul impunerii, impozitele pot fi grupate în: impozite pe 

obiecte - impozite reale, impozite pe persoane - impozite personale, impozite 

pe venit şi impozite pe cheltuieli. 

 1. Impozitele pe obiecte sau impozitele reale, sunt acelea care sunt 

aşezate pe obiecte, pe diferite elemente aparente ale averii contribuabililor, 

fără a ţine seama de persoana însăşi a acestor contribuabili, de situaţia şi 

sarcinile lor familiale. Denumite şi impozite pe avere, impozitele reale sunt 

cele care se datorează pentru clădiri, terenuri şi alte bunuri imobile şi 

mobile, pentru capitaluri sau valori mobiliare în general şi altele.  

 Caracteristic pentru aceste impozite este faptul că acestea se stabilesc 

pe baza unor criterii care dau o anumită imagine despre materia impozabilă, 

dar nu şi despre puterea economică a subiectului impunerii. Sunt deci toate 

„dările” care fac abstracţie de persoana care posedă şi utilizează obiectul 

impozabil; consideră obiectul ca producător de venituri şi în această situaţie 

îl ia ca o sursă de produs. 

 Luându-se în considerare numai obiectul distinct, se nesocoteşte 

situaţia personală a subiectului posesor al obiectului, nepermiţându-se 

scăderea datoriilor pe care le are acesta. 

 În cazul impozitului funciar, spre exemplu, la determinarea sumei 

datorate statului se porneşte de la suprafaţa terenurilor, numărul animalelor 

de muncă, preţul pământului. Impunerea activităţilor industriale, comerciale 

şi a profesiilor libere se face ţinând seama de mărimea capitalului, numărul 

muncitorilor, capacitatea de producţie, forţa motrice folosită, felul 

activităţilor desfăşurate etc. 

 Nu se iau în considerare veniturile realizate şi nici cheltuielile de 

producţie şi de desfacere. 

 Aşezate asupra unor obiecte materiale sau asupra unor genuri de 

activităţi, impozitele reale sunt criticate, deoarece crează stări de inechităţi 

fiscale. Proprietarul îndatorat de datorii plăteşte acelaşi impozit ca şi cel 

liber de sarcină. Deci, doi contribuabili, cu putere de contribuţie inegală, 

plătesc un impozit egal. De asemenea, cotele de impozitare sunt scăzute, 

sistemul de impozitare nu cuprinde întreaga masă impozabilă, oferind 

numeroase posibilităţi de evaziune fiscală şi arbitrariu în percepere. 

 2. Impozitele personale sunt cele ce stabilesc în funcţie de calităţi şi 

situaţii personale ale contribuabililor, începând cu existenţa fizică în cazul 

impozitului denumit capitaţie, a situaţiei de celibatar ori căsătorit fără copii 

în cazul impozitului reglementat pentru această situaţie personală şi altele. 

 Este de consemnat faptul că distincţia impozitelor reale şi personale 

nu mai este de actualitate, deoarece, în condiţiile legislaţiei financiare 

contemporane, persoana fizică nu mai constituie obiect al impozitelor. 
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 3. Impozitele pe venit sunt categoria care la început se percepea numai 

asupra veniturilor persoanelor fizice, fie în varianta de impozit pe venitul 

global al fiecăreia dintre aceste persoane, fie în varianta mai multor impozite 

reglementate distinct pe grupe sau cedule de venituri. Alăturat acestora s-au 

dezvoltat impozitele pe veniturile societăţilor sau persoanelor juridice. 

 Impozitul pe venitul persoanelor fizice se prezintă în practica 

financiară în două variante, şi anume: impunerea separată a veniturilor 

persoanelor fizice şi impunerea globală a veniturilor persoanelor fizice. 

 Impunerea separată se realizează prin instituirea mai multor impozite, 

fiecare vizând veniturile dintr-o anumită sursă, fie prin instituirea unui 

impozit unic, dar care asigură un tratament diferenţiat fiecărei categorii de 

venituri, denumite cedule, în funcţie de natura veniturilor. În acest din urmă 

caz, impunerea se efectuează pentru fiecare cedulă după regulile şi cotele 

specifice veniturilor respective. 

 Uneori, după impunerea separată a fiecărei categorii de venit, 

veniturile din diverse surse cumulate se supun unei noi impozitări. 

 Impunerea globală constă în cumularea veniturilor realizate de o 

persoană fizică din diverse surse şi supunerea acestora unui singur impozit. 

 Sistemul de impunere separată a veniturilor realizate de persoanele 

fizice prezintă avantajul că asigură tratarea în mod diferenţiat a veniturilor, 

atât ca mod de aşezare cât şi ca nivel de cote, după cum acestea provin din 

munca salarială, profesii libere, afaceri, proprietate etc. 

 Dezavantajul acestui sistem constă în faptul că elimină efectele 

progresivităţii impunerii inerente în cazul cumulării tuturor veniturilor în 

vederea impunerii globale. 

 Sistemul impunerii globale este de preferat, deoarece asigură o 

impunere progresivă a tuturor veniturilor realizate de persoanele fizice, dar 

prezintă şi dezavantaje, întrucât înlătură orice posibilitate de diferenţiere a 

sarcinii fiscale în funcţie de natura veniturilor şi, în plus, rezervă acelaşi 

tratament veniturilor corect evaluate în vederea impunerii, mai cu seamă a 

salariilor ca şi celor care, de regulă, sunt subevaluate, cum ar fi veniturile din 

industrie, profesii libere, comerţ etc. 

 Tocmai pentru a evita neajunsurile pe care le prezintă fiecare din 

aceste sisteme de impunere, în unele ţări au finanţat vreme îndelungată 

sisteme de impunere mixte, care îmbinau impunerea separată cu cea globală. 

 În prezent, tendinţa care se manifestă pe plan mondial este aceea de 

trecere la impunerea globală. 

 În funcţie de obiectivele urmărite, impunerea pe venitul persoanelor 

fizice se face pe fiecare persoană care a realizat venituri sau a participat la 

acestea, sau pe ansamblul familiei ori gospodăriei. 
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 Impozitul pe venitul persoanelor fizice se stabileşte, de regulă, anual, 

pe baza declaraţiei de impunere a contribuabilului sau pe baza elementelor 

de care dispun autorităţile financiare. Suma astfel stabilită se trece în debitul 

contribuabilului, respectiv în registrul de rol. Perceperea impozitului aferent 

veniturilor din salarii, pensii, dobânzi, rente şi altele se face în mod frecvent 

prin stopaj la sursă, iar cel aferent altor venituri prin plăţi eşalonate în contul 

debitului stabilit. Atât sumele reţinute şi vărsate de un terţ cât şi cele vărsate 

direct de contribuabili se decontează în contul impozitului anual. 

 Impozitul pe venitul persoanelor juridice se determină, de regulă, 

pornindu-se de la rezultatele de bilanţ ale activităţii desfăşurate de societate, 

iar impunerea se face pe baza declaraţiei lunare sau anuale, iar în lipsa 

acestora pe baza datelor deţinute de autorităţile fiscale. 

 4. Impozitele pe cheltuieli, denumite şi impozite pe fapte de consum, 

pot avea ca obiect cheltuielile generale, sau anumite cheltuieli speciale, care 

sunt de două feluri: unele externe, supuse impozitelor vamale, şi înăuntrul 

graniţelor, lovite de impozite pe articole de consumaţie. Impozitele pe 

consum, în marea lor majoritate, lovesc indirect venitul contribuabilului, 

impunând cheltuielile ce se presupun proporţionale cu venitul însuşi. În 

legislaţie se regăsesc sub forma impozitelor indirecte, cum ar fi  exemplu 

taxa pe valoarea adăugată - T.V.A.- accizele şi impozitul pe circulaţie, taxele 

vamale, alte impozite indirecte (majorări şi penalizări de întârziere pentru 

veniturile nevărsate la timp, taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi 

autorizaţii de funcţionare, taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorarea 

şi exploatarea resurselor minerale etc.). 

 c) După modul de percepere, impozitele sunt grupate în impozite 

directe şi impozite indirecte. 

 1. Impozitele  indirecte sunt cele care se stabilesc şi se plătesc în 

cadrul unui raport direct între contribuabilul debitor şi agentul public sau 

autoritatea de stat investită cu atribuţii de a stabili şi încasa impozitele ca şi 

de a urmări recuperarea celor neachitate integral la termenele prevăzute în 

actele normative. 

 Impozitele directe sunt denumite şi impozite cu debit, întrucât, după 

calculul lor oficial sunt înscrise şi nominalizate în registre de evidenţă a 

contribuabililor, percepţia făcându-se la o anumită dată. 

 În funcţie de criteriile care stau la baza aşezării lor, impozitele directe 

pot fi grupate în impozite reale şi impozite personale. 

 I. Impozitele directe reale, denumite şi impozite obiective sau pe 

produs, se caracterizează prin aceea că se stabilesc asupra obiectelor 

materiale  sau pe produsul obiectului impozabil, fără a avea în vedere 

situaţia personală a contribuabilului. În categoria acestor impozite sunt 
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cuprinse: impozitul funciar, impozitul pe clădiri, impozitul pe activităţi 

industriale, comerciale şi profesii libere, impozitul pe capital mobiliar (pe 

avere). 

 II. Impozitele directe personale, denumite şi impozite subiective, au în 

vedere în principal persoana contribuabilului, în conexiune cu veniturile sau 

cu averea sa, ori indiferent de acestea. În această categorie de impozite pot fi 

cuprinse: impozitele pe succesiuni, impozitele pe donaţii, impozitele pe 

suflet (capitaţie), impozitele pe donaţii. 

 1. Impozitele indirecte sunt acele impozite care nu se stabilesc direct 

şi nominativ asupra contribuabililor, ci se percep adesea printr-un 

intermediar, cu ocazia unui fapt care presupune deplasarea unei valori sau 

circulaţia unui bun. Impozitul indirect nu este suportat de subiectul 

impozabil, ci totdeauna de destinatarul impozitului. De exemplu, impozitul 

pe consumaţie fiind cuprins în constul unui obiect, se plăteşte prin 

intermediul comercianţilor. 

 În categoria acestor impozite sunt cuprinse taxele de consumaţie 

(accizele) - pentru bunuri de consum, de obiecte de lux, pe alte bunuri, 

impozit pe cifra de afaceri; monopoluri fiscale asupra producţiei, asupra 

vânzării, asupra producţiei şi vânzării; taxele vamale de import, de export, 

de tranzit; alte taxe de timbru, de înregistrare, pe circulaţia averii, alte taxe. 

 Analizate comparativ, impozitele directe şi impozitele indirecte au 

următoarele avantaje şi dezavantaje în realizarea politică fiscală. 

 Impozitele indirecte prezintă următoarele avantaje: 

Asigură statului un venit sigur, dinainte cunoscut, pe care se poate 

bizui în intervale regulate de timp; 

Îndeplinesc dezideratele de justiţie fiscală, când aplică exonerarea 

minimului de existenţă sau prin faptul că ţin seama de sarcinile familiale; 

Uşurinţa stabilirii şi perceperii lor.  

Ele prezintă însă şi următoarele dezavantaje: 

Nu sunt agreabile contribuabililor; 

Nu ar fi productive, deoarece conducerea statelor nu ar avea interes să 

se facă impopulară printr-o mărire a acestor impozite; 

Dă loc la abuzuri în ceea ce priveşte aşezarea impozitelor. 

Impozitele indirecte au în schimb avantajul că: 

Se plătesc mai lesne decât cele directe, prin aceea că se confundă cu 

preţul mărfurilor, de cele mai multe ori; 

Randamentul lor este mai mare decât al impozitelor directe. 

Aceste impozite prezintă însă şi inconveniente întrucât: 

Ele ating mai mult pe cel sărac decât pe cel bogat prin tariful lor 

uniform; 
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În timp de criză, fiecare restrângăndu-şi consumul, vor da un 

randament mult mai scăzut, ceea ce influenţează situaţia bugetului; 

Presupun o întreagă organizaţie fiscală, pentru perceperea şi controlul 

lor, ceea ce face ca cheltuielile de încasare şi control să fie mai ridicate decât 

la impozitele directe. 

d) După scopul urmărit impozitele se grupează în: 

           1. Impozite financiare, cele care au în vedere în principal obţinerea de 

venituri publice, cum sunt impozitul pe venit şi impozitul pe cifra de afaceri 

sau T.V.A. 

2. Impozite ordinare care, alături de scopul fiscal, au şi un scop 

economic sau social, cum ar fi limitarea unor activităţi, realizarea unor ţeluri 

de altă natură decât cea fiscală. 

 e) În raport de frecvenţa cu care se realizează, impozitele pot fi 

grupate în: 

 1. Impozite permanente, care au o anumită regularitate în aşezare şi 

percepere; 

 2. Impozite incidentale (întâmplătoare), care se stabilesc şi se percep o 

singură dată (impozitul pe avere şi câştigul de război). 

 f) După instituţia sau nivelul la care se administrează, impozitele pot 

fi: 

  1. Federale, sau ale statelor (landuri, cantoane), membre ale 

federaţiei, ori ale statului (în cazul statelor unitare). 

  2. Locale, ale provinciilor, departamentelor, oraşelor, 

comunelor. 

 Teoria şi practica fiscală cunoaşte şi alte clasificări ale impozitelor, 

dar pentru cercetarea noastră credem că grupările prezentate mai sus sunt 

suficiente. 

 Contribuabilii pot fi grupaţi în două mari categorii: persoane fizice şi 

persoane juridice. 

 Persoanele juridice, la rândul lor, pot fi grupate din punct de vedere 

fiscal în: 

  I. Persoane juridice propriu-zise, categorie în care se cuprind: 

  A. Persoane juridice cu activitate economică, cum sunt: 

Regiile autonome; 

Societăţile comerciale; 

Organizaţiile cooperatiste; 

Alţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice. 

B. Persoane juridice fără scop lucrativ, cum sunt: 

Instituţii publice;  

Organizaţii sociale; 
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Asociaţii de cetăţeni; 

Fundaţii. 

           II. Unităţi economice fără personalitate juridică, categorie care 

cuprinde: 

Unităţi aparţinând unor persoane juridice; 

Asociaţia în participaţiune (art. 251-256 din C.com.); 

Societatea de drept civil (art. 1491-1531 C. Civ). 

III. Societăţi străine reprezentate prin: 

Societăţi străine; 

Filiale ale societăţilor străine. 

           Contribuabilii din grupele I şi II de mai sus datorează următoarele 

impozite şi taxe: 

  A. Taxa pe valoarea adăugată şi accize. 

  B. Impozitele pe profit cuprinzând: 

impozitul pe profitul propriu-zis; 

impozitul pe dividende de la societăţile comerciale; 

impozitul pe sumele obţinute din vânzarea activelor societăţilor 

comerciale cu capital de stat. 

C. Contribuţii pentru asigurările sociale. 

          D. Taxa pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor 

aflate în extravilan şi taxa pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decât 

producţia agricolă sau silvică. 

 E. Impozitul pe clădiri. 

 D. Alte impozite şi taxe cum sunt spre exemplu: 

taxa asupra mijloacelor de transport; impozitul pe terenuri; taxele vamale; 

taxe de înregistrare; taxe locale; taxe de timbru. 

Contribuabilii din grupa a III-a datorează: 

Impozitul pe unele venituri specifice realizate de nerezidenţi; 

Impozitul pe venitul reprezentanţelor firmelor comerciale străine; 

unele impozite şi taxe prevăzute la literele A, B, C, D, E şi F de mai sus. 

           Unele din impozitele şi taxele menţionate mai sus se aplică şi 

persoanelor fizice. Trebuie, de asemenea, menţionat că nu toate impozitele şi 

taxele de mai sus se aplică tuturor contribuabililor menţionaţi în grupele I, II 

şi III de mai sus. 

 Persoanele fizice, rezidente sau nerezidente, datorează diferite 

impozite şi taxe. Este dificil să se facă o grupare a diferitelor categorii de 

impozite şi taxe datorate de persoanele fizice. Referindu-ne în general, 

putem constata că toţi salariaţii sunt subiecţi ai impozitului pe salariu şi toate 

persoanele fizice care obţin câştiguri (meşteşugari, intelectuali, agricultori) 

sunt subiecţi ai impozitului pe venit. 
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 Principalele impozite datorate de persoanele fizice sunt cele pe venit 

şi pe avere. 

 

7. Teoria taxelor 

 

  7.1. Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale taxelor 

 

 Taxele sunt sumele pe care autoritatea publică le ia de la cetăţeni   

pentru acoperirea cheltuielilor serviciilor folosite distinct de aceştia. Prin 

urmare, putem spune că taxele sunt venituri cu caracter administrativ, 

reglementate ca obligaţii bugetare, datorate de persoanele fizice şi juridice 

pentru servicii prestate sau activităţi efectuate în favoarea acestora de către 

autorităţile administrative publice. 

 În teoria dreptului financiar, taxele sunt definite ca fiind plăţile făcute 

de persoanele fizice sau juridice pentru servicii prestate sau activităţi 

efectuate în favoarea acestora de către instituţiile publice. 

 Trăsăturile caracteristice taxelor, aşa cum au fost desprinse din 

literatura de specialitate, constau în următoarele: 

1. reprezintă plata neechivalentă pentru serviciile sau lucrările 

efectuate de autorităţi şi instituţii care primesc, întocmesc şi eliberează acte, 

prestează servicii şi rezolvă alte interese legitime ale persoanelor fizice sau 

juridice. Plata serviciilor sau lucrărilor este neechivalentă deoarece, conform 

dispoziţiilor legale, aceasta poate fi mai mare sau mai mică, comparativ cu 

valoarea prestaţiilor efectuate de organele sau instituţiile de stat; 

2. subiectul plătitor este precis determinat din momentul când acesta a 

solicitat efectuarea unei activităţi din partea unui organ sau instituţii de stat; 

taxele reprezintă o contribuţie de acoperire a cheltuielilor necesare 

serviciilor solicitate de diferite persoane; 

3. taxele reprezintă plăţi făcute de persoanele fizice sau juridice pentru 

servicii sau lucrări efectuate în mod direct şi imediat acestora de către 

organele sau instituţiile de stat specializate. 

           Taxele pot fi percepute sub formă de sume globale sau sub formă de 

sume parţiale. De exemplu, la scoaterea unui permis de vânătoare se plăteşte 

o sumă pe un anumit termen. 

 Taxa se poate plăti fie în numerar autorităţii prestatoare de servicii, şi 

atunci avem perceperea directă, fie sub formă de timbru, şi atunci avem 

perceperea indirectă. 
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 Taxele pot fi taxe sau variabile. Taxele fixe sunt cele egale pentru 

toate actele de aceeaşi categorie, iar taxele variabile sunt stabilite 

proporţional cu valoarea obiectului la care se referă. 

 Putem distinge în general două grupe mari de taxe: taxele 

judecătoreşti şi taxele administrative. 

 În categoria taxelor judecătoreşti pot fi cuprinse taxele percepute 

pentru activitatea judecătorească şi taxele percepute pentru activitatea 

notarială. 

 În categoria taxelor administrative putem cuprinde taxele percepute 

pentru servicii şi activităţi executate de autorităţi care fac parte din sfera 

administrativului şi amintim, fără pretenţia de a face o prezentare completă a 

lor, taxele vamale, taxele de timbru pentru contestaţiile şi plângerile asupra 

sumelor constatate şi aplicate de organele de control sau de imputare ale 

Ministerului Finanţelor, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, 

taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare etc. 

 În stabilirea şi aplicarea taxelor se au în vedere următoarele 

principii: 

a) unicitatea taxei, în sensul că pentru unul şi acelaşi serviciu prestat 

unei persoane acesta nu datorează decât o singură taxă; 

b) răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiei de plată revine 

funcţionarului sau persoanei încadrate de la instituţia sau organul respectiv şi 

nu debitorului; 

c) nulitatea actelor nelegal taxate; 

           Taxele sunt anticipative, în sensul că ele se datorează şi se achită în 

momentul solicitării serviciilor sau lucrărilor ce urmează a fi efectuate de 

organele sau instituţiile de stat. 

 

7.2. Deosebiri între taxe şi impozite 

 

1.Taxa priveşte un serviciu determinat şi determinabil, în cazul 

impozitelor prelevarea este fără echivalent şi fără o contraprestaţie directă şi 

imediată; 

2.Taxa presupune o legătură directă între serviciul prestat de o 

administraţie publică sau autoritate judecătorească şi contraserviciul - preţul 

- dat de beneficiarul acelui serviciu. În situaţia plătitorului de impozit 

această legătură directă nu există, plătitorul capătă vocaţie directă ca 

beneficiar a unor activităţi organizate de stat fără să fie obligat la plata 

contravalorii acestora; 

3. Mărimea taxei este influenţată de valoarea efectivă, patrimonială 

sau nepatrimonială a serviciilor sau activităţilor prestate în beneficiul 
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plătitorului, spre deosebire de impozite unde cuantumul lor este determinat 

în funcţie de baza impozabilă; 

4. Termenele de plată la taxe se datorează în momentul solicitării 

serviciilor sau lucrărilor ce urmează a fi executate de organele sau instituţiile 

de stat, pe când la impozite acestea sunt stabilite la date şi perioade diferite, 

conform reglementărilor legale în vigoare; 

5 Taxele nu au ca prioritate un scop fiscal, scopul principal al acestora 

fiind acela de acoperire parţială sau totală a valorilor patrimoniale 

consumate cu ocazia prestării serviciului solicitat de beneficiarul acestuia şi 

în secundar se constituie ca venituri publice, respectiv ca venituri la bugetul 

de stat. Impozitele, majoritatea au un scop fiscal, de constituire a veniturilor 

publice, excepţie făcând acele categorii de impozite care, pe lângă scopul 

fiscal, au şi un scop economic sau social. 

 

7.3. Funcţiile taxelor şi impozitelor 

 

 Impozitele şi taxele la care sunt obligate subiectele plătitoare 

îndeplinesc, în principal, trei funcţii: 

- contribuţii la formarea fondurilor generale de dezvoltare a societăţii; 

- redistribuirea unor venituri primare sau derivat; 

- reglarea unor fenomene economice şi sociale. 

           Contribuţia la formarea fondurilor generale de dezvoltare a 

societăţii este o obligaţie a tuturor persoanelor fizice sau juridice care 

realizează venituri impozabile sau taxabile, deoarece în aceste fonduri se 

concentrează mijloace băneşti centralizate pentru finanţarea de obiective şi 

acţiuni cu caracter general, finanţarea instituţiilor publice, constituirea 

rezervelor de stat, dezvoltarea bazelor materiale ale unităţilor de stat şi a 

autorităţilor de stat, precum şi pentru alte scopuri prevăzute de dispoziţiile 

legii. 

 Redistribuirea unor venituri primare sau derivate este operaţiunea 

care, prin aplicarea principiului depersonalizării resurselor, asigură 

satisfacerea unor trebuinţe acceptate în folosul altora decât posesorii iniţiali 

ai resurselor. 

 Redistribuirea se înfăptuieşte în multiple planuri: între sfera materială 

şi cea nematerială, între sectoarele, ramurile, subramurile şi unităţile sferei 

materiale, între diferite forme de proprietate, între zonele şi unităţile 

administrative ale ţării, precum şi în diviziunea internaţională a muncii. 

 Reglarea unor fenomene economice şi sociale acţionează în mod 

diferit în cazul unităţilor şi persoanelor fizice. 
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 La unităţile economice, prin impozitare şi taxare se influenţează 

preţurile mărfurilor şi tarifele executării de lucrări şi servicii publice, 

rentabilitatea, eficienţa economico-financiară, se stimulează realizarea 

producţiei  nete şi fizice, cointeresarea materială şi răspunderea, se asigură 

protecţia terenurilor proprietate de stat care pot fi utilizate pentru producţia 

agricolă şi silvică şi stimularea folosirii cât mai eficiente şi cât mai 

productive a tuturor terenurilor agricole. 

 La persoanele fizice sistemul impozitelor şi taxelor este reglementat în 

aşa fel încât să stimuleze executarea de lucrări şi servicii, în folosul 

populaţiei şi cuprinderea unui cât mai mare număr de activităţi socialmente 

utile. 

 

8. Teoria generală  a cheltuielilor publice 

 

8.1. Aspecte generale privind cheltuielile publice 

 

 În cadrul şi în structura finanţelor publice, noţiunea cheltuielilor 

publice se desprinde din ansamblul actelor şi operaţiunilor de constituire, 

repartizare şi întrebuinţare a fondurilor băneşti, efectuate în scopul 

întreţinerii sau funcţionării autorităţilor şi instituţiilor de stat, ca şi al 

desfăşurării activităţilor de învăţământ, sănătate, protecţie socială şi alte 

activităţi care trebuie finanţate de către stat. Pe lângă cheltuielile de interes 

statal şi distinct de această categorie, cheltuielile publice exprimă şi 

cheltuielile efectuate de alte colectivităţi cum sunt asociaţiile profesionale, 

sportive, culturale etc., în interesul membrilor acestor colectivităţi şi din 

fonduri băneşti formate prin contribuţii băneşti ale oricăror subiecte de drept 

şi din alte resurse. 

 În oricare din aceste înţelesuri, trebuie remarcat faptul că noţiunea 

cheltuielilor publice şi bugetare prezintă însemnătate determinată în 

împlinirea trebuinţelor publice, a căror satisfacere este finanţată de bugetul 

public naţional sau din bugetele unor stabilimente de utilitate publică. 

 Privind semnificaţia cheltuielilor publice şi bugetare, în ştiinţa 

finanţelor publice s-a acreditat ideea, după care, acestea au ca factor 

distinctiv elementul de întrebuinţare a unei sume de bani. De asemenea, într-

o serie de lucrări de drept financiar din Franţa, este prezentă înţelegerea, 

potrivit căreia cheltuielile publice se referă la folosirea unei sume de bani de 

către persoane juridice (stat, instituţie, comună etc.), în scopul satisfacerii 

unei trebuinţe publice. 

 Într-adevăr, orice cheltuială şi deci cheltuielile publice sau bugetare, 

se caracterizează primordial prin elementul de întrebuinţare a unei sume de 
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bani, cu relevanţa materială sau tehnico-financiară, având în vedere că în 

condiţiile economice ale utilizării banilor, autorităţile de stat ca şi instituţiile 

şi serviciile publice trebuie întreţinute cu ajutorul unor sume de bani şi nu cu 

bunuri în formă naturală. 

 Pentru realizarea acestui scop, de la bugetele publice sunt repartizate 

sume de bani cu ajutorul cărora se asigură satisfacerea interesului public, 

această repartiţie fiind exprimată (concretizată) în relaţii social economice 

având formă bănească, şi care sunt reglementate prin normă juridică. 

 Rezultă deci că această finanţare a cheltuielilor publice se înfăptuieşte 

în cadrul unor raporturi juridice de finanţare care se stabilesc între 

autorităţile administrative statale sau nestatale investite cu atribuţii de 

finanţare din bugetele publice şi subiectele de drept cărora le revin drepturi 

băneşti publice. 

 Atribuţiile de finanţare privesc aprobarea proiectelor de cheltuieli 

publice financiare, acordarea fondurilor aprobate, controlul întrebuinţării 

acestor fonduri etc., precum şi îndrituiri de sancţionare administrativă şi 

suspendare a finanţării în cazuri de încălcări ale disciplinei financiare. 

 Aceste atribuţii şi îndrituiri sunt exercitate de organele de conducere 

administrativă, de autorităţile financiare, bancare şi de control financiar, 

diferenţiat. Unităţile finanţate au dreptul de a cere şi de a obţine sumele 

necesare înzestrării lor cu clădiri, instalaţii, mijloace de transport etc., 

necesare desfăşurării activităţii lor specifice. Aceste unităţi pot contesta 

măsurile autorităţilor financiare şi sunt obligate, în principal, să întrebuinţeze 

fondurile băneşti publice primite conform destinaţiei şi să întocmească 

înscrisuri de justificare a cheltuielilor efectuate. 

 Raporturile juridice de finanţare bugetară publică prezintă anumite 

particularităţi în cazul fiecăreia dintre formele specifice de finanţare, 

încadrându-se în procedura generală de îndeplinire a părţii de cheltuieli a 

bugetelor publice. 

   

  8.2. Noţiunea şi legitimitatea cheltuielilor publice  

şi bugetare 

 

 Din punct de vedere al noţiunilor specifice este semnalabilă distincţia 

dintre cheltuieli publice şi cele bugetare. 

 Cheltuielile publice, conform unei definiţii, reprezintă modalităţi de 

repartizare şi utilizare a fondului bănesc bugetar în vederea satisfacerii 

necesităţilor generale ale societăţii. 

 Obişnuit, prin cheltuieli bugetare se înţeleg sumele de bani repartizate 

prin bugetul anual al statului pentru economia naţională, pentru învăţământ, 
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sănătate etc. Aceste sume de bani rezultă de fapt din repartizarea fondului 

bănesc bugetar, prin legea de adoptare a bugetului public naţional, care 

stabileşte atât veniturile bugetare cât şi cheltuielile bugetare, pe categorii şi 

în totalitatea lor. 

 Din punct de vedere al noţiunilor specifice se poate observa că 

noţiunea cheltuielilor publice are o sferă mai largă de cuprindere, incluzând 

totalitatea cheltuielilor din sectorul public, efectuate prin intermediul 

instituţiilor publice de stat sau altor colectivităţi (stabilimente de utilitate 

publică) în interes statal sau nestatal, iar cheltuielile bugetare au o sferă mai 

restrânsă, fac parte din categoria cheltuielilor publice şi includ numai acele 

cheltuieli care se acoperă din bugetul public naţional. 

 Cheltuielile de interes statal sunt efectuate în scopul întreţinerii şi 

funcţionării autorităţilor şi instituţiilor de stat, ca şi al desfăşurării activităţii 

de învăţământ, sănătate, protecţie socială şi alte activităţi care, conform 

concepţiei politicii financiare, trebuie finanţate de către stat din fonduri 

băneşti a căror formare şi întrebuinţare este decisă de autorităţile de stat. 

 Cheltuielile publice de interes nestatal sunt cheltuielile efectuate de 

diferite colectivităţi, cum sunt asociaţii profesionale, culturale, sportive, 

fundaţii etc., în interesul membrilor acestor colectivităţi şi din fondurile 

formate prin contribuţii băneşti ale membrilor acestor colectivităţi, din 

donaţii ale oricăror subiecte de drept şi din alte surse. 

 Dintre cheltuielile de interes statal, cele mai importante sunt 

cheltuielile bugetare cu ramificaţia impusă de statul nostru de cuprinsul 

bugetului public naţional. 

 Datorită reglementării în statul nostru a bugetului public naţional, 

alcătuit din bugetul public de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi 

bugetele locale, categoria cheltuielilor bugetare cuprinde cheltuielile 

bugetului de stat, cheltuielile bugetelor locale şi cheltuielile bugetelor 

asigurărilor sociale de stat. 

 Pentru a studia cheltuielile publice din punct de vedere al legitimării 

lor, trebuie avute în vedere: 

1. utilitatea obiectului cheltuielii, ţinându-se seama în acelaşi timp de 

caracterul urgenţei, adică măsura în care ar fi acoperit o nevoie mai repede 

decât alta nesatisfăcută; 

2. universalitatea nevoii, fie din punct de vedere al teritoriului, adică a 

repartiţiei mai mult sau mai puţin egale a cheltuielilor publice, fără a se 

ajunge la o centralizare din punct de vedere fiscal, prin preferinţă data 

capitalei, fie în ceea ce priveşte diferite clase sociale; 

3. necesitatea cheltuielii, adică aceasta să fie absolut necesară, fiind 

cu neputinţă să se evite satisfacerea nevoii publice; 
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cheltuielile să  nu depăşească puterea de contribuţie a contribuabilului, ele 

trebuind să se facă în raport cu venitul public. 

            În ceea ce priveşte constituţionalitatea cheltuielilor publice, acestea 

trebuie: 

- Să fie consimţite de contribuabil prin mijlocirea parlamentului; 

- Autorităţile publice autorizate de a cheltui sumele acordate să fie 

supuse unui control serios; 

- Publicitatea bugetelor şi deliberărilor respective să fie observată, 

pentru a se garanta o satisfacere optimă a nevoilor publice. 

 

8.3. Însemnătatea cheltuielilor publice 

 

 Însemnătatea cheltuielilor publice rezultă din locul şi rolul lor în 

ansamblul actelor şi operaţiunilor de constituire, repartizare şi întrebuinţare a 

fondului bănesc public. În acest ansamblu, în timp ce veniturile publice au 

însemnătate determinată în formarea sau constituirea fondurilor băneşti 

publice, cheltuielile publice sunt determinate pentru satisfacerea materială a 

trebuinţelor publice şi pentru desfăşurarea acţiunilor economice, social-

culturale etc., finanţate din bugetul public naţional sau din bugetele altor 

colectivităţi care desfăşoară activitate în interes public. 

 Cheltuielile publice bugetare şi cele efectuate din fonduri băneşti 

speciale sau extrabugetare exprimă în mod elocvent politica financiară a 

fiecărui stat, care este demonstrată de felul şi proporţia acestor cheltuieli, 

decise anual prin actele autorităţilor publice de conducere centrală şi locală. 

 Statul ca instituţie, serveşte societatea din punct de vedere politic şi 

social, adică crează condiţiile necesare pentru perpetuarea concepţiilor şi 

instituţiilor publice de drept, religioase, filozofice etc. Însemnătatea 

cheltuielilor bugetare pentru îndeplinirea funcţiilor statului este demonstrată 

de concordanţa dintre ordinea şi proporţia acestor cheltuieli şi ordinea şi 

importanţa funcţiilor statului. Astfel, cheltuielile bugetare sunt repartizate de 

la bugetul de stat în concordanţă cu obiectivele strategiei de dezvoltare 

economică şi socială a ţării şi cu priorităţile imediate stabilite de autorităţile 

publice competente. 

 Neparticipând direct la activitatea productivă , statul îşi acoperă 

cheltuielile sale legate de scopuri militare, întreţinerea autorităţilor 

administrativ - poliţieneşti şi de justiţie etc., pe seama unei părţi din venitul 

naţional, creat în sfera producţiei materiale. 
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 Sporirea cheltuielilor publice de la o perioadă la alta are în vedere 

caracterul crescând al trebuinţelor publice, fiind atât o creştere valorică cât şi 

o creştere ca mărime reală, absolută. 

 Pentru a avea dimensiunea creşterii reale a cheltuielilor publice este 

necesar ca evoluţia acestora să fie analizată în corelaţie cu aceea a 

produsului intern brut (sau a venitului naţional) şi a numărului populaţiei şi 

să se refere, bineînţeles, la acelaşi teritoriu. Ponderea cheltuielilor publice în 

produsul intern brut arată mutaţiile care au intervenit în repartiţia produsului 

intern brut, într-o perioadă de timp determinată, prin intermediul statului. 

 

8.4. Clasificarea cheltuielilor publice 

 

 Cheltuielile publice, fiind numeroase şi variate, se pot asocia şi 

clasifica în temeiul mai multor criterii concepute cu scopul de a înfăţişa şi 

evidenţia elemente de conţinut economic, destinaţie şi finalitate, natura 

administrativă sau specifică etc., care permite cunoaşterea reală, mai 

temeinică a cheltuielilor publice. 

  În literatura de specialitate cheltuielile publice se grupează după 

criterii administrative, economice, oficiale şi legale. 

  a) Clasificarea administrativă a cheltuielilor publice 

  Această clasificare poate fi: 

1. Organică, atunci când grupează cheltuielile după instituţiile la care 

se referă: ministere şi alte autorităţi centrale, unităţi administrativ-teritoriale, 

alte instituţii publice; 

          2. Funcţională, atunci când grupează cheltuielile publice după profilul 

activităţii instituţiilor publice, putere publică şi administraţia generală, 

justiţie, poliţie, armată, cultură, învăţământ, sănătate, acţiuni sociale etc. 

b) Clasificarea economică, care foloseşte următoarele criterii: 

1. După rolul lor în procesul reproducţiei, cheltuielile publice pot fi: 

-reale (negative) care sunt cheltuieli alocate pentru funcţionarea autorităţilor 

de stat, legislative, administrative, judecătoreşti, pentru întreţinerea forţelor 

armate şi ordinei publice, precum şi pentru învăţământ, sănătate, ordine 

publică etc. 

-economice (pozitive), care reprezintă o avansare din venitul naţional, cum 

sunt cele pentru construcţie, dezvoltarea şi modernizarea întreprinderilor, 

regiilor autonome şi altor unităţi economice producătoare de bunuri 

materiale, cărora li se alătură cheltuieli pentru formarea rezervelor materiale 

de stat. 
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           Prima dintre aceste grupări de cheltuieli include cheltuieli care sunt 

considerate neproductive, iar cea de a doua grupează cheltuielile considerate 

productive. 

 2. După destinaţia specifică cheltuielile pot fi: 

a) cheltuieli de funcţionare (curente), cele necesare bunului mers al 

instituţiilor publice, adică: salariile plătite funcţionarilor publici, cheltuielile 

cu procurarea materialelor şi serviciilor necesare activităţii curente a 

instituţiilor respective. Aceste cheltuieli publice au la bază ideea 

contraprestaţiei. 

b) cheltuieli de transfer, în care sunt incluse sumele acordate din 

fondurile publice diferitelor persoane fizice sau juridice cu titlu definitiv şi 

nerambursabil, ca de exemplu: dobânzile aferente datoriei publice, 

subvenţiile acordate întreprinderilor, ajutoarele de şomaj, pensiile acordate 

veteranilor de război sau altor categorii sociale etc. 

c) cheltuielile de investiţii, cele care se materializează în bunuri 

publice cu caracter durabil, cum ar fi: construirea de noi întreprinderi, 

reconstruirea ori utilarea celor existente, lucrări de irigaţii sau de drenaj, 

construirea de şcoli, spitale, clădiri administrative, cazărmi, drumuri, străzi, 

procurarea de nave fluviale, maritime, aeriene etc. 

c) Clasificarea oficială şi legală 

           Se realizează prin legi bugetare anuale, dar şi prin alte acte normative 

menite a prevedea resursele de finanţare. 

 În statul nostru în ultimii ani, legile privind bugetele de stat anuale au 

prevăzut, din punct de vedere al destinaţiei, următoarele categorii de 

cheltuieli bugetare: acţiuni social-culturale vizând învăţământul de stat, 

sănătatea publică, cultura, arta, asistenţă şi protecţie socială, precum şi 

activităţi sportive de tineret, apărare naţională, ordine publică, autorităţi 

publice legislative, judiciare şi executive, precum şi contribuţii şi cotizaţii 

ale statului la organizaţiile internaţionale, domeniul economic inclusiv 

transporturile şi telecomunicaţiile, precum şi cercetarea ştiinţifică, datoria 

publică, fonduri băneşti de investiţii etc. 

 Alăturat acestor principale criterii de clasificare a cheltuielilor 

publice, în literatura de specialitate se utilizează şi alte criterii, cum ar fi: 

 1. După criteriul timpului în care se efectuează: 

a) cheltuieli ordinare, care apar în buget în mod periodic şi putând 

varia ca sumă; 

b) cheltuieli extraordinare, care apar în mod accidental în viaţa unui 

stat, fiind destinate acoperirii necesarurilor ce nu apar periodic. Spre 

exemplu, izbucnirea unei revoluţii. 

2. După locul unde se efectuează: 
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a) cheltuieli externe, fie pentru plata anuităţilor unei datorii publice, 

fie pentru întreţinerea corpului diplomatic, fie pentru importul de mărfuri 

necesare gospodăriei publice. 

b) cheltuieli interne, înăuntrul graniţelor. Cheltuielile interne apar în 

bugetul statului şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. 

           Cheltuielile se mai pot împărţi în: cheltuieli definitive sau efective, 

care ies din bugetul statului definitiv şi cheltuieli cu caracter temporar sau 

aparente, care se concretizează în sume tranzitorii cum ar fi împrumutul 

acordat de la bugetul statului unei unităţi administrativ teritoriale. 

 Indiferent de criteriile de clasificare utilizate, pentru o dimensionare 

corectă a tuturor cheltuielilor publice, inclusiv a celor bugetare şi pentru 

repartizarea lor judicioasă pe destinaţii şi beneficiari, în scopul acoperirii 

într-o măsură cât mai mare a trebuinţelor generale ale societăţii, sunt 

necesare decizii politice şi acţiuni economice ferme, menite a duce la 

realizarea în cuantumurile prevăzute a resurselor băneşti din care se asigură 

acoperirea acestor cheltuieli. 

 

8.5. Dinamica cheltuielilor publice 

 

Odată cu dezvoltarea civilizaţiei creatoare de trebuinţe, cu schimbarea 

sistemelor de guvernare, observăm o tendinţă de creştere a bugetului 

statului, în special a cheltuielilor publice. 

 Cheltuielile publice în economia naţională a unei ţări sunt hotărâte de 

activitatea statului, activitate ce stă în strânsă legătură cu scopurile şi 

atribuţiile sale. 

 Scopurile statului pot fi grupate în două categorii: 

1. Categoria scopurilor pentru păstrarea suveranităţii şi legalităţii 

statului; 

2. Categoria scopurilor pentru atingerea postulatelor de civilizaţie şi 

caritate. 

Prin urmare, cheltuielile publice se pot împărţi în două sisteme: 

1. Cheltuieli pentru atingerea scopului de legalitate şi suveranitate; 

2. Cheltuieli pentru atingerea scopului de caritate şi civilizaţie. 

           Creşterea cheltuielilor publice poate fi determinată de mai mulţi 

factori, unii dintre aceştea având caracter temporar, alţii producând efecte pe 

termen lung, unii afectând întreaga viaţă social-economică, alţii numai 

anumite sectoare ale acesteia. 

  Dintre aceştia prezentăm: 

Factorul demografic, care determină creşterea cheltuielilor publice, 

îndeosebi în statele în care sporul populaţiei pretinde mărirea de la un an la 
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altul a cheltuielilor pentru învăţământ şi sănătate, dezvoltarea serviciilor 

publice: 

Factorul economic, care determină creşterea cheltuielilor publice în 

funcţie de programele economice guvernamentale prin care se urmăreşte 

dezvoltarea şi modernizarea întreprinderilor din patrimoniul public, 

participarea statului la întreprinderile şi asociaţiile mixte, acordarea de 

subvenţii pentru stimularea producţiei şi exportului de mărfuri, desfăşurarea 

unor activităţi de cercetare ştiinţifică în interesul economiei naţionale şi alte 

activităţi de aceeaşi natură; 

Factorul militar, poate determina atât creşterea ponderată a 

cheltuielilor publice, atunci când se folosesc pentru trebuinţe normale de 

instruirea militară, de modernizare şi perfecţionare a armamentului cât şi o 

creştere extraordinară, atunci când se folosesc pentru sporirea efectivelor şi 

unităţilor militare, militarizarea economiei naţionale, pregătirea şi 

desfaşurarea de acţiuni militare şi chiar războaie. 

Dezvoltarea serviciilor publice antrenează sporirea cheltuielilor 

publice necesare pentru dezvoltarea aparatului administrativ, inclusiv fiscal, 

al instituţiilor jurisdicţionale, de ordine publică şi altor instituţii. 

Factorii modernizării şi dezvoltării mijloacelor şi căilor de 

comunicaţie pot fi priviţi cu influenţă individuală în creşterea cheltuielilor 

publice, ca şi asociaţi cu factorii economici şi demografici, datorită 

cerinţelor permanente de modernizare a tuturor transporturilor de persoane şi 

bunuri, de comunicaţii, informaţie publică etc. 

Deprecierea monedei naţionale şi inflaţia, asociată cu creşterea 

preţurilor tarifelor şi salariilor, în conjunctura neprielnică a scăderii 

producţiei de bunuri, a deficienţelor bugetare şi a balanţelor şi plăţilor 

externe, atrage creşterea globală a cheltuielilor publice atât din perspectiva 

cuantumului bănesc total al acestor cheltuieli cât şi din perspectiva 

cuantumului bănesc pe fiecare categorie de cheltuieli publice şi bugetare. 

 

8.6. Structura cheltuielilor publice 

 

 Cheltuielile publice ale oricărei ţări pot fi analizate atât sub aspectul 

lor global (pe baza nivelului total al acestora), cât şi în funcţie de structura 

lor pe categorii de cheltuieli (potrivit criteriului de clasificaţie adoptat de 

fiecare stat). 

 Analizând structura cheltuielilor publice pe baza clasificaţiei 

funcţionale, în state cu nivele de dezvoltare diferite, se poate constata 

existenţa unor deosebiri între ţările dezvoltate din punct de vedere economic 

şi ţările mai puţin dezvoltate. Astfel, în vreme ce ţările dezvoltate ponderea 
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cheltuielilor publice este destinată asigurărilor şi asistenţei sociale, sănătăţii, 

învăţământului şi serviciilor publice în general, în ţările în curs de dezvoltare 

pe primele locuri sunt cheltuielile cu caracter strict economic şi apoi cele 

privind învăţământul, sănătatea, asigurările sociale, asistenţa socială etc. 

 În general, pentru îndeplinirea funcţiilor sale, statul efectuează 

următoarele cheltuieli: cheltuieli publice pentru scopuri sociale, cheltuieli 

publice pentru cercetare-dezvoltare, cheltuieli militare, cheltuieli pentru 

funcţionarea aparatului de stat, cheltuieli publice cu caracter economic. 

 

1. Cheltuieli publice în domeniul social 

 

 Categoria cheltuielilor publice din domeniul social, în literatura 

finanţelor publice şi a dreptului financiar, este analizată din perspectiva 

necesităţii şi însemnătăţii, a ramificării şi destinaţiei specifice. 

 Din perspectiva necesităţii şi însemnătăţii, cheltuielile din domeniul 

social sunt determinate de trebuinţe de instruire sau învăţământ, asistenţă 

medicală, cultură, artă, protecţie socială, pe care cetăţenii nu le pot îndeplini 

sau satisface în mod individual sau particular. În consecinţă, aceste trebuinţe 

sunt considerate colective, generale sau publice, generatoare de obligaţii ce 

revin autorităţii statale, pentru organizarea satisfacerii lor prin procedeul 

financiar al cheltuielilor publice. 

 Necesitatea cheltuielilor sociale publice determină şi importanţa lor 

care, raţional, se apreciază prin condiţiile social-culturale create şi asigurate 

tuturor cetăţenilor din fiecare stat. 

 Analizate din perspectiva ramificării şi destinaţiei specifice, în 

categoria cheltuielilor sociale intră cele pentru finanţarea învăţământului de 

stat şi subvenţionarea celui privat, cele destinate apărării sănătăţii prin 

înfiinţarea reţelei de spitale de stat, organizarea altor acţiuni sanitare, pentru 

organizarea sistemului securităţii şi asistenţei sociale. 

 Cheltuielile publice pentru învăţământ sau investiţia în „capital 

uman” constau în utilizarea unor resurse băneşti în vederea obţinerii de către 

individ de cunoştinţe profesionale, calificare profesională etc., cu ajutorul 

cărora să-şi poată spori contribuţia şi, respectiv câştigul sau potenţialul la 

angajarea lui pe piaţa forţei de muncă. 

 Cheltuielile anuale pentru învăţământ se determină în raport de 

programele guvernamentale, la elaborarea cărora se are în vedere 

perspectiva investiţiei în capital uman, sporirea aportului individual al 

cetăţenilor la progresul întregii societăţi. 

 Cheltuielile publice pentru sănătate sunt destinate întreţinerii şi 

funcţionării instituţiilor de stat medico-sanitare, dezvoltării şi modernizării 
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acestor instituţii, la care se alătură cele destinate educaţiei sanitare a 

cetăţenilor. 

 Datorită necesităţilor de dezvoltare şi îmbunătăţire a asistenţei 

medicale, pe lângă instituţiile medicale de stat, au fost înfiinţate policlinici 

cu plată a consultaţiilor şi a tratamentelor medicale, iar în ultimii ani, pe 

lângă aceste policlinici, conform concepţiei de privatizare specifică trecerii 

la economia de piaţă, condiţiile generale de asistenţă medicală evoluează 

prin înfiinţarea de cabinete medicale, particulare, farmacii particulare şi 

concesiunea unor unităţi medicale în perspectiva modernizării lor. 

 Cheltuielile publice pentru asistenţă şi protecţie socială sunt o ramură 

a cheltuielilor sociale care asociază cheltuielile denumite „pentru asistenţă 

socială” şi mai recent „cheltuieli pentru protecţie socială”. 

 Cheltuielile bugetare pentru asistenţă socială sunt destinate întreţinerii 

căminelor de bătrâni şi pensionari, căminelor de primire a minorilor, plăţii 

alocaţiei de stat pentru copii, indemnizaţii de naştere, ajutoarelor pentru 

soţiile de militari în termen, pensiile şi ajutoarele băneşti acordate invalizilor 

de război, orfanilor de război şi văduvelor de război, ca şi indemnizaţiilor 

băneşti acordate veteranilor de război. Acestora li se alătură cheltuielile 

pentru pensiile şi ajutoarele acordate eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 

şi urmaşilor lor. 

 Pe de altă parte, cheltuielile pentru protecţie socială au ca obiect 

constituirea fondului bănesc pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi plata 

ajutoarelor băneşti şi alte cheltuieli destinate protecţiei persoanelor cu 

handicap. 

 Distincţia dintre cheltuielile de asistenţă socială şi cheltuielile de 

protecţie socială, pe lângă destinaţia lor, se menţine şi din punct de vedere al 

resurselor de acoperire. Astfel, cheltuielile pentru asistenţă socială sunt în 

întregime ale bugetului de stat anual, prevăzându-se în acest buget sumele de 

bani necesare acoperirii drepturilor băneşti de asistenţă socială, drepturi care 

sunt stabilite şi acordate în mod individual, conform normelor de 

reglementare specială. 

 Cheltuielile pentru protecţie socială a şomerilor sunt asigurate dintr-un 

fond bănesc ce se constituie, în prezent, din contribuţii ale salariaţilor şi prin 

subvenţii băneşti din bugetul statului. Aceste cheltuieli urmăresc atât 

acordarea ajutorului de şomaj, cât şi finanţarea unor acţiuni de calificare şi 

recalificare a şomerilor în meserii căutate pe piaţa forţei de muncă, în 

vederea reintegrării lor profesionale. 

 Alăturat cheltuielilor pentru ajutorul de şomaj şi pentru recalificarea 

şomerilor, din bugetul statului se efectuează cheltuieli de protecţie socială a 

persoanelor cu handicap, prin intermediul unui fond bănesc special intitulat 
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„de risc şi accident pentru protecţie socială a persoanelor handicapate.” 

Din acest fond, constituit prin contribuţii ale agenţilor economici şi alte 

surse, se acordă ajutoare băneşti, legal prevăzute, pentru persoane 

handicapate, se plătesc salariile cuvenite persoanelor care îngrijesc de 

handicapaţi şi se efectuează alte cheltuieli cu finalitate de protecţie socială. 

 Asistenţa socială şi protecţia socială sunt asociate şi subordonate unui 

concept denumit „securitate socială”, pentru realizarea căruia, în statele 

dezvoltate şi industrializate, sunt elaborate programe speciale în care sunt 

cuprinse obiective de combatere a sărăciei, a şomajului, ajutorarea 

handicapaţilor, a familiilor cu mai mulţi copii etc. 

 

2. Cheltuielile publice pentru cercetare-dezvoltare 

 

 O parte din fondurile publice este dirijată spre finanţarea cheltuielilor 

pentru cercetare-dezvoltare. În această categorie de cheltuieli publice sunt 

incluse: 

Cheltuielile pentru cercetare fundamentală, care au ca obiect 

dezvoltarea cunoştinţelor într-un anumit domeniu al ştiinţei; 

Cheltuielile pentru dezvoltare, care urmăresc finanţarea acţiunilor de 

verificare prealabilă şi realizare a prototipurilor, staţiilor pilot etc., în 

vederea lansării pe piaţa industrială de noi produse. 

           Ca urmare, rezultatul activităţii de cercetare se materializează în 

elucidarea unor aspecte cu caracter teoretic sau în dezvoltarea unor probleme 

cu caracter practic, legate de nevoile economiei naţionale. 

 Oportunitatea cercetării şi inclusiv a acţiunilor de finanţare a acesteia, 

se judecă prin prisma rezultatelor finale ale acesteia, adică în funcţie de 

eficienţa produsului obţinut în urma cercetării, pe timpul cât acesta îşi 

găseşte plasamentul pe piaţă. De aceea, cercetarea trebuie să se încadreze 

organic în strategia dezvoltării economice, să ţină seama de progresul tehnic 

şi ştiinţific şi de cerinţele pieţei. Cercetarea trebuie să meargă cu un pas 

înaintea producţiei, să asigure reînnoirea rapidă şi modernizarea produselor, 

perfecţionarea procedeelor tehnologice, în vederea obţinerii de profituri cât 

mai ridicate. 

 În condiţiile de concurenţă pe piaţa internaţională, apare necesitatea 

efectuării unor eforturi din ce în ce mai mari, pentru dezvoltarea cercetării 

ştiinţifice. Întrucât, adesea obiectivul cercetării nu prezintă certitudine în 

soluţionarea problemelor tehnice sau a celor comerciale pe care le ridică, 

intervine statul şi preia riscul cercetării asupra sa, alocând importante surse 

băneşti pentru cercetare-dezvoltare. Din această cauză, cercetarea este o 

activitate care necesită cheltuieli importante, costurile proiectelor sistate sau 
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abandonate urmând a se recupera prin valorificarea proiectelor reuşite din 

punctul de vedere tehnic şi comercial. 

 

3. Cheltuieli militare 

 

 Aceste cheltuieli sunt neproductive şi risipitoare, afectând în mod 

deosebit economia ţărilor mai puţin dezvoltate, unde ritmul de creştere al 

cheltuielilor militare depăşeşte pe cel al venitului naţional. 

 Cheltuielile militare, denumite şi cheltuieli pentru apărarea ţării, sunt 

clasificate, în literatura de specialitate, în două categorii: directe şi indirecte. 

 Cheltuielile militare directe privesc întreţinerea şi înzestrarea armatei 

cu armament şi mijloacele tehnice specifice. 

 Acestea figurează în bugetele ministerelor, precum şi în bugetele 

speciale cu caracter militar şi camuflate în bugetele unor departamente cu 

caracter civil. 

 Cheltuielile militare indirecte sunt cele atrase de consecinţele 

războaielor şi au ca obiect plata unor despăgubiri de război, restituirea 

creditelor contractate pentru pregătirea şi purtarea războiului ca şi plata 

pensiilor acordate invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război. 

 Ponderea cheltuielilor directe şi indirecte în totalul cheltuielilor 

militare se schimbă continuu, de la o etapă la alta. În statul nostru 

cheltuielile militare sunt destinate întreţinerii şi înzestrării armatei, inclusiv 

instruirii militare a cetăţenilor. În cuprinsul bugetelor anuale ale M.A.N. sunt 

cuprinse şi cheltuieli cu capital sau investiţii necesare apărării ţării. 

 Ca sursă de acoperire a cheltuielilor de apărare, pe lângă alocaţiile din 

bugetul statului nostru, în ultimul timp s-a admis şi autofinanţarea unora 

dintre aceste cheltuieli. 

 

4. Cheltuieli publice pentru funcţionarea aparatului de stat 

 

 Necesitatea şi însemnătatea acestei categorii de cheltuieli publice sunt 

demonstrate de necesitatea şi importanţa autorităţilor publice de conducere 

statală, prezidenţială, legislativă, juridică, executivă şi de ordine publică. 

 În structura cheltuielilor publice destinate finanţării autorităţilor 

publice, sunt prevăzute distinct cheltuieli curente şi cheltuieli de capital, 

dintre care sunt covârşitoare cheltuielile curente de personal - salarii şi alte 

drepturi salariale, urmate de cheltuieli pentru materiale şi servicii, respectiv 

întreţinerea şi reparaţia clădirilor, utilizarea mijloacelor de transport, pentru 

gospodărie curentă, poştă, comunicaţii etc. 
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 Din punct de vedere al procedurii de finanţare, autorităţile publice, 

având personalitate juridică, patrimoniu propriu, cont bancar şi servicii 

financiar contabile, întocmesc bugete anuale de venituri şi cheltuieli în 

cuprinsul cărora se prevăd alocaţiile bugetare, ce se primesc din bugetul 

statului şi cheltuielile curente anuale de personal, pentru materiale şi servicii, 

precum şi alte cheltuieli legal admise. 

 Proporţia cheltuielilor pentru autorităţile publice în ansamblul 

cheltuielilor bugetare este diferită de la un stat la altul, în cele mai multe 

dintre statele contemporane, ca şi în statul nostru, aceste cheltuieli 

prezentând un procentaj de sub 10% din totalul cheltuielilor bugetare. 

 

  5. Cheltuieli publice pentru acţiuni economice 

 

 Conform dispoziţiilor referitoare la cheltuielile bugetare din legile 

privind bugetele statului nostru din ultimii ani, pentru domeniul economic 

sunt prevăzute cheltuieli cu următoarele destinaţii specifice: 

- lărgirea fondurilor fixe pe calea investiţiilor, unde sunt cuprinse 

cheltuieli pentru finanţarea acţiunilor de construire de noi întreprinderi şi 

echiparea lor cu maşinile şi utilajele necesare producţiei, precum şi 

reconstruirea, modernizarea şi lărgirea celor existente; 

- pentru reparaţii capitale, unde sunt cuprinse cheltuielile pentru 

reducerea fondurilor fixe parţial uzate într-o stare de funcţionare cât mai 

apropiată de cea iniţială; 

- asigurarea de mijloace circulante, unde sunt cuprinse cheltuielile 

necesare întreprinderilor nou create pentru asigurarea mijloacelor circulante 

şi acoperirii creşterii de mijloace circulante la întreprinderile în funcţiune; 

-  acoperirea unor diferenţe de preţ; 

- alte cheltuieli pentru finanţarea acţiunilor agrozooveterinare, de 

gospodărie comunală, întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor etc. 

- constituirea rezervelor materiale de stat. 

           Autorităţile financiare realizează planurile financiare ale ministerelor 

şi ale întreprinderilor în ceea ce priveşte necesităţile de resurse băneşti ale 

acestora, ţinând seama de condiţiile concrete în care îşi desfăşoară 

activitatea, precum şi de necesităţile lor de dezvoltare. În cursul anului, 

aceste autorităţi exercită un control sistematic asupra activităţii unităţilor 

economice şi verifică dacă resursele financiare de care dispun au fost 

utilizate în mod raţional şi în conformitate cu scopul pentru care au fost 

acordate. 

 Referitor la eficienţa cheltuielilor pentru domeniul economic, aceasta 

se apreciază diferit, în primul rând pentru cele de capital şi investiţii, apoi 
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pentru cele privind cercetarea ştiinţifică de interes economic, pentru acţiuni 

care influenţează producţia, circulaţia mărfurilor, exportul etc. 

 Între cheltuielile pentru finanţarea economiei naţionale, cheltuielile 

pentru investiţii sunt considerate ca fiind cele mai importante, întrucât au cel 

mai mare aport la crearea produsului social şi  la creşterea venitului naţional, 

sporirea locurilor de muncă, reducerea şomajului, creşterea şi specializarea 

bunurilor necesare consumului, precum şi la sporirea de resurse băneşti ale 

statului şi ale cetăţenilor. 

 Datorită necesităţii deosebite a investiţiilor de capital în împrejurările 

actuale ale economiei româneşti, în condiţiile în care cheltuielile de capital 

sunt insuficiente, se urmăreşte concomitent orientarea în acest sector a mai 

multor disponibilităţi băneşti de la cetăţeni, utilizarea în mai mare proporţie 

a creditului bancar şi atragerea de capitaluri de la investitorii străini. 
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ELEMENTE DE PROCEDURĂ FISCALĂ 

 

Titlul I.  DISPOZIŢII PROCEDURALE GENERALE 

  

Capitolul I. Domeniul de aplicare  

  al Codului de procedură fiscală 

 

Codul de procedură fiscală stabileşte regulile juridice procedurale 

pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume 

datorate bugetului general consolidat.
31

 

Prin aplicarea dispoziţiilor procedurale ale C. pr. f. se reglementează 

drepturile şi obligaţiile părţilor din raportul juridic fiscal atât cu privire 

la administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi bugetelor 

locale, prevăzute de codul fiscal, cât şi cu privire la administrarea 

drepturilor vamale, a creanţelor provenite din contribuţii, amenzi şi alte 

sume datorate bugetului general consolidat, potrivit legii, în măsura în care 

prin lege nu se prevede altfel. 

Prin administrarea impozitelor, taxelor şi altor sume datorate 

bugetului general consolidat se înţelege activitatea desfăşurată de organele  

fiscale în legătură cu:
32

 

a) înregistrarea fiscală; 

b) declararea, stabilirea, verificarea şi  colectarea impozitelor, taxelor, 

contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat; 

c) soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor  administrativ – 

fiscale. 

Pentru realizarea activităţii de administrare a impozitelor, taxelor şi  

altor contribuţii datorate bugetului general consolidat, organele  fiscale 

trebuie să  respecte atât dispoziţiile C. pr. f. cât şi dispoziţiile C. f.  şi ale 

altor reglementări date în aplicarea acestora.
33

 

 In vederea aplicării unitare a dispoziţiilor C. pr. f., în condiţiile art. 6 

din Codul fiscal, prin Ordin al Ministrului Finanţelor Publice este înfiinţată 

Comisia Fiscală Centrală. 
 Acest organism este coordonat de secretarul de stat din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice, care răspunde de politicile şi legislaţia 

fiscală. 

                                                 
31

 Art. 1 alin. 1 şi 2 din C. pr. f.  
32

 Art. 1 alin. 3 din C. pr. f.  
33

 Art. 2 alin. 2 C. pr. f.  
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 Deciziile Comisiei Fiscale Centrale sunt obligatorii pentru 

funcţionarii publici din cadrul organelor fiscale.
34

 

 Modificarea şi completarea C. pr. f. se realizează numai  prin lege, 

promovată,  de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a 

acesteia.
35

 

 Orice modificare sau completare a C. pr. f. intră în vigoare începând 

cu prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată legea. 

 

 

  Capitolul II. Principiile generale de conduită  

în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor  

şi altor sume datorate bugetului general consolidat. 

 

 Activitatea de administrare a impozitelor, taxelor şi altor contribuţii 

datorate bugetului general consolidat este supusă următoarelor principii: 

 

1. Aplicarea unitară a legislaţiei
36

  

 

Pentru aplicarea acestui principiu de conduită fiscală, organele fiscale  

emit, prin intermediul Comisiei Fiscale Centrale, Decizii cu privire la 

aplicarea unitară a dispoziţiilor C. pr. f. şi ale C. f. sau a altor reglementări 

date în aplicarea acestora sau elaborează ghiduri practice pentru îndrumarea 

funcţionarilor  din domeniul fiscal. 

 

 2.  Exercitarea dreptului de apreciere
37

 

 

 Potrivit acestui principiu de conduită fiscală, pentru a stabili soluţia 

fiscală admisă de lege, organul fiscal este îndreptăţit să aprecieze, în limita 

atribuţiilor şi competenţelor ce-i revin, relevanţa stărilor de fapt, întemeiată 

pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză. 

 

3. Rolul activ al organelor fiscale
38

 

 

          În activitatea de administrare fiscală, organele fiscale au un rol activ, 

ce constă în exercitarea de către acestea a următoarelor drepturi şi  obligaţii: 

                                                 
34

 Art. 4 alin. 2 din C. pr. f.  
35

 Art. 3 C. pr. f.  
36

 Art. 5 C. ppr. f.  
37

 Art. 6 C. pr. f.  
38

 Art. 7 C. pr. f.  
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a) obligaţia  organelor fiscale de a înştiinţa contribuabilul cu privire 

la drepturile şi obligaţiile pe care le are în desfăşurarea procedurii 

prevăzută de C. pr. f. ; 

b) dreptul organelor fiscale pentru a determina corect starea fiscală a 

contribuabilului; 

c) obligaţia organelor fiscale pentru examinarea obiectivă a situaţiei 

fiscale a contribuabililor şi cu privire la îndrumarea acestora în 

vederea declarării corecte a obligaţiilor fiscale ce le revin, potrivit 

legii; 

d) dreptul organelor fiscale de a decide asupra felului şi volumului 

examinărilor fiscale pe care doreşte să le realizeze; 

e) obligaţia organelor fiscale de a îndruma contribuabilii în aplicarea 

dispoziţiilor, a procedurilor legislaţiei fiscale. Această obligaţie 

fiscală este îndeplinită de organele fiscale, fie la solicitarea 

contribuabililor, fie din proprie iniţiativă. 

 

4. Limba oficială în administraţia fiscală
39

 

 

Limba oficială în administraţia fiscală este limba română. Dispoziţiile 

legale cu privire la limba minorităţilor naţionale se aplică  în mod 

corespunzător. 

 

5. Dreptul contribuabilului de a fi ascultat
40

 

 

Înaintea stabilirii soluţiei fiscale şi adoptării deciziei de către organul 

fiscal, contribuabilul are dreptul să-şi exprime punctul de vedere cu privire 

la faptul şi împrejurările relevante în luarea deciziei fiscale. 

 Prin excepţie la această regulă de conduită fiscală organul fiscal nu 

este obligat să asigure contribuabilului posibilitatea de a-şi exprima punctul 

de vedere atunci  când:
41

 

a) întârzierea în luarea deciziei determină un pericol pentru 

constatarea situaţiei fiscale reale privind exercitarea obligaţiilor 

contribuabilului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege; 

b) situaţia  de fapt prezentată urmează să se modifice nesemnificativ 

cu privire la cuantumul obligaţiilor fiscale; 

                                                 
39

 Art. 8 din C. pr. f. şi Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
40

 Art. 9 C. pr. f.  
41

 Art. 9 alin. 2 C. pr. f.  
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c) se acceptă informaţiile prezentate de contribuabil, pe care acesta 

le-a dat într-o declaraţiei sau într-o cerere; 

d) urmează să se ia măsura executării silite. 

 

6. Secretul fiscal 
42

 

 

Potrivit acestui principiu de conduită fiscală, funcţionarii publici din 

cadrul  organelor fiscale,  inclusiv persoanele care nu mai  deţin această 

calitate, sunt obligate să păstreze secretul asupra tuturor datelor pe care le 

deţin prin exercitarea atribuţiilor  de serviciu sau obţinute din declaraţiile ori 

documentele prezentate de către contribuabili. 

 Sunt exceptate de la acest principiu de conduită fiscală două 

situaţii: 

a) Informaţiile referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte sume 

datorate bugetului general consolidat se transmit numai: 

- autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de 

lege; 

- autorităţilor fiscale ale altor  ţări, în condiţii de reciprocitate în 

baza unor convenţii; 

- autorităţilor judiciare competente,  potrivit legii; 

- în alte cazuri prevăzute de lege. 

b) În alte situaţii decât cele mai sus menţionate, dacă se asigură că din  

acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice. 

 

7. Buna credinţă 
43

  
 

Potrivit acestui principiu, relaţiile dintre contribuabili şi organele 

fiscale trebuie să fie fundamentate pe buna credinţă, în scopul realizării 

cerinţelor legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Art. 11 C. pr. f.  
43

 Art. 12 C. pr. f.  
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  Capitolul III. Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale. 

 

 Aplicarea legislaţiei fiscale se face cu respectarea voinţei 

legiuitorului.
44

 

 Toate veniturile, beneficiile, valorile patrimoniale sunt supuse 

legislaţiei fiscale, chiar dacă sunt obţinute din activităţii ce îndeplinesc sau 

nu cerinţele altor dispoziţii legale.
45

 

 Eludarea legii fiscale naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi 

determina obligaţia fiscală datorată.
46

  

 

  Capitolul IV. Raportul juridic fiscal 

 

 Raportul juridic procesual fiscal este acel raport juridic care 

cuprinde reguli ( modalităţi) procesuale ce pot fi îndeplinite de subiecţii 

(părţile) acestuia în vederea exercitării drepturilor şi obligaţiilor din 

raportul  juridic de drept material fiscal.   

 Raportul juridic procesual fiscal poate fi exercitat direct de către 

subiecţii acestuia sau de către reprezentanţii lor legali. 

 Subiecţii raportului juridic procesual fiscal sunt:
47

  

a) Statul, reprezentat de Ministerul finanţelor publice prin Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale; 

b) Unităţile administrativ – teritoriale reprezentate de către 

autorităţile administraţiei publice locale prin compartimentele de 

specialitate ale acestora; 

c) Contribuabilii, persoane fizice sau juridice sau orice altă entitate 

fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuţii 

sau alte sume datorate bugetului general consolidat; 

                                                 
44

 Art. 13 C. pr. f. În consens cu această dispoziţie procedurală fiscală interpretarea legii fiscale trebuie să 

se realizeze atât în litera dar mai ales în spiritul ei, printr-o analiză sistematică a cadrului legislativ fiscal în 

ansamblul său şi prin aplicarea principiului bunei credinţe. 
45

 Art. 14 C. pr. f. Rezulta deci ca sunt supuse impozitării nu numai veniturile, beneficiile şi valorile 

patrimoniale obţinute din activităţile ce se desfăşoară sub incidenţa legislaţiei fiscale ci şi veniturile, 

beneficiile şi valorile spirituale obţinute fie sub incidenţa altor dispoziţii legale decât cele fiscale, fie din 

activităţii ilicite. 
46

 Art. 15 C. pr. f. Aplicarea acestei dispoziţii procedurale fiscale implică activarea principiului „exercitarea 

dreptului de apreciere”. 
47

 Art. 17 C.  pr. f.  
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d) Orice alte persoane, care dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul 

raportului juridic procesual fiscal. 

Reprezentanţii subiectelor raportului  juridic procesual fiscal  

sunt: 

a) Împuterniciţii desemnaţi de contribuabili printr-un act de 

împuternicire autentic depus la organele fiscale.
48

 Calitatea de 

împuternicit în relaţiile  cu organele fiscale o poate avea şi 

avocatul, situaţie în care forma şi conţinutul împuternicirii sunt 

cele prevăzute de dispoziţiile legale privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat. Contribuabilii fără domiciliul 

fiscal în România, care au obligaţia  de a depune declaraţie la 

organele fiscale trebuie
49

 să desemneze un împuternicit cu 

domiciliul fiscal în România. 

b) Curatorii fiscali
50

. Sunt persoane numite de instanţele 

judecătoreşti, la solicitarea organelor fiscale, pentru reprezentarea 

contribuabilului absent, al cărui domiciliu nu este cunoscut ori 

care, din cauza bolii, unei infirmităţi, bătrâneţii sau unui handicap 

de orice fel, nu poate să-şi exercite sau să-şi îndeplinească 

personal drepturile şi obligaţiile ce-i revin, potrivit legii. Pentru 

activitatea desfăşurată, reprezentanţii legali  sunt remuneraţi 

potrivit hotărârii judecătoreşti. Cheltuielile legate de această 

reprezentare sunt suportate de cei reprezentaţi.  

Reprezentanţii legali ai contribuabililor – împuterniciţii şi curatori –  

sunt obligaţi să îndeplinească obligaţiile fiscale ale persoanelor reprezentate, 

în numele şi din averea acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Art. 18 C. pr. f.  
49

 Rezultă că în celelalte cazuri obligaţia de a desemna un împuternicit este permisivă, nu imperativă ca în 

acest caz. 
50

 Art. 19 C. pr. f.  
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Titlul II. DISPOZIŢII GENREALE  

PRIVIND RAPORTUL JURIDIC  

DE DREPT MATERIAL FISCAL. 

 

 

   Capitolul I. Dispoziţii generale 

 

 Creanţele fiscale reprezintă drepturile patrimoniale care, potrivit 

legii,  rezultă din raporturile de  drept material fiscal şi care constau în:
51

 

a) dreptul pentru perceperea creanţelor fiscale principale. Sunt  

creanţe fiscale principale: 

- impozitele, taxele şi alte sume care constituie venituri ale bugetului 

general consolidat; 

- dreptul la rambursarea TVA; 

- dreptul la restituirea impozitelor, taxelor şi  altor contribuţii plătite 

fără temei legal; 

b) dreptul la perceperea creanţelor fiscale accesorii. Sunt creanţe 

fiscale accesorii: 

- dobânzile şi penalităţile de întârziere. 

Obligaţiile fiscale sunt:
52

 

a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile; 

b) obligaţia de a calcula şi înregistra în evidenţe contabile impozitele 

şi taxele şi alte contribuţii datorate bugetului general consolidat; 

c) obligaţia de a plăti la termenele legale impozitele, taxele şi alte 

contribuţii datorate bugetului general consolidat: 

d) obligaţia de a plăti creanţele fiscale accesorii; 

e) obligaţia de a calcula, reţine şi de a înregistra în evidenţele 

contabile şi de a plăti, la termenele legale, impozitele şi 

contribuţiile care se realizează prin stopaj la sursă; 

f)   orice alte obligaţii care revin contribuabililor. 

Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale se realizează la momentul 

la care se constituie baza de impozitare. 
53

 

                                                 
51

 Art. 21. C. pr. f.  
52

 Art. 22 C. pr. f.  
53

 Art. 23 C. pr. f.  
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 La acest moment se naşte şi dreptul organului fiscal de a stabilii şi  de 

a  determina obligaţia fiscală. 

 Stingerea creanţelor fiscale 
54

 se realizează prin următoarele 

modalităţii: încasarea, compensarea, executarea silită, scutire, anularea, 

prescripţie şi  prin alte modalităţii prevăzute de lege. 

 Creditorii fiscali 
55

 sunt persoanele titulare ale unor drepturi de 

creanţă fiscală. 

 Debitorii fiscali 
56

 sunt acele persoane care, potrivit legii, au obligaţia 

corelativă de a plăti drepturile de creanţă fiscală.  

 Pot deveni debitorii fiscali, în condiţiile legii, următoarele persoane: 
57

 

a) moştenitorii care au acceptat succesiunea contribuabilului debitor; 

b) cel care preia, în tot sau în parte, drepturile debitorului supus 

diviziunii, fuziunii ori reorganizării judiciare, după caz; 

c) persoana la care i s-a stabilit răspunderea în conformitate cu 

prevederile referitoare la faliment; 

d) persoana care îşi asumă obligaţia de  plată a  debitorului printr-un 

angajament de plată sau printr-un act încheiat în formă juridică 

autentică, cu asigurarea unei garanţii reale la nivelul obligaţiei de 

plată; 

e) persoana juridică pentru obligaţiile datorate de sediile secundare 

ale acesteia; 

f) alte persoane în condiţiile legii.
58

 

Plătitorul obligaţiei fiscale 
59

 este persoana care în numele  

debitorului, conform legii,  are obligaţia de a plăti sau a reţine, după caz, 

impozite, taxe, contribuţii, amnezii şi alte sume datorate bugetului general 

consolidat. 

 Codul de procedură fiscală stabileşte si răspunderea solidară ca 

modalitate de stingere a creanţelor fiscale  în care, în condiţiile stabilite de 

lege,  categoria  de persoană fizică sau juridică răspunde solidar cu debitorul, 

pentru stingerea creanţei fiscale.
60

 

                                                 
54

 Art. 24 C. pr. f.  
55

 Art. 25 C. pr. f.  
56

 Art. 25 C. pr. f.  
57

 Art. 25 alin. 2 C. pr. f.  
58

 Precizăm că aceste alte persoane care pot deveni debitorii fiscali intră ca părţi ale raportului juridic fiscal 

fie printr-o intervenţie voluntară, cum sunt moştenitorii şi  persoanele care îşi asumă obligaţii de plată, fie 

printr-o intervenţia legii, în cazul diviziunii, fuziunii, reorganizării judiciare sau în cazul plăţii datoriilor 

pentru sediile secundare.  
59

 Art. 26 C. pr. f.  
60

 Art. 27 C. pr. f.  
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 Astfel, răspund împreună cu debitorul persoanele fizice sau juridice 

care, în cei trei ani anteriori declarării insolvenţei, cu rea credinţă, au 

dobândit în orice mod active de la debitorul insolvabil. 

 Răspund solidar cu debitorul administratorul, asociaţii, acţionarii care 

au provocat insolvabilitatea persoanei juridice. 

 De asemenea, răspunde solidar cu debitorul insolvabil persoana care: 

- direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub 

controlul comun al debitorului; 

- desfăşoară efectiv aceiaşi sau  aceleaşi activităţi ca şi debitorul,  

dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii: 

1. dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active 

corporale ale debitorului, care reprezintă cel puţin jumătate din 

valoarea contabilă netă a tuturor activelor corporale ale debitorului; 

2. are raporturi contractuale comerciale cu clienţii şi/sau furnizorii 

care, în proporţie  de cel puţin jumătate, au avut sau au raporturi 

contractuale cu debitorul; 

3. are raporturi de muncă sau civile de prestări servicii cu cel puţin 

jumătate din angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului; 

Codul de procedură fiscală permite contribuabililor care au drepturi de  

rambursat sau de restituire, sau sume afectate de garantări unei obligaţii 

fiscale să le cesioneze pentru stingerea obligaţiilor fiscale datorate de 

cesionari.
61

 

 

  Capitolul II. Domiciliul fiscal 

 

În legislaţia fiscală, domiciliul fiscal are un înţeles specific dat de 

modalitatea de administrare a creanţelor publice şi  de categoria de 

contribuabili.  

 Astfel, pentru creanţele fiscale administrate de Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală prin domiciliul fiscal se înţelege:
62

 

a) În cazul persoanelor fizice: 

- adresa unde îşi au domiciliul sau adresa unde locuiesc efectiv; 

- pentru cele care îşi desfăşoară activităţi economice în mod  

independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se 

desfăşoară efectiv activitatea principală. 

b) În cazul persoanelor juridice: 

- sediul social sau locul unde se exercită gestiunea şi conducerea  

                                                 
61

 Art. 30 C. pr. f.  
62

 Art. 31 C. pr. f.  
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efectivă a afacerilor. 

c) În cazul asociaţiilor şi altor entităţi fără personalitate juridică, 

sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. 

La persoanele juridice, precum şi în cazul asociaţiilor şi altor entităţi 

fără personalitate juridică, dacă nu se poate stabili domiciliul fiscal în 

condiţiile mai sus arătate, acesta este locul în care se află majoritatea 

activelor. 

d) În cazul celorlalte creanţe fiscale ale bugetului general consolidat  

prin domiciliul fiscal se înţelege domiciliul reglementat potrivit dreptului 

comun sau sediul social înregistrat potrivit legii. 

 

  Titlul III. DISPOZIŢII PROCEDURALE GENERALE 

 

  Capitolul I. Competenţa organului fiscal 

 

 Sub aspectul competenţei materiale generale organul fiscal are o 

competenţă generală pentru realizarea activităţii de administrare a creanţelor 

fiscale.
63

 

 Tot sub aspectul competenţei materiale, organele fiscale au şi o 

competenţă materială specială, astfel:
64

 

a) În cazul impozitului pe venit, prin hotărâre a Guvernului se poate 

stabili o competenţă specială de administrare; 

b) Impozitele, taxele şi alte sume care se datorează, potrivit legii, în 

vamă sunt administrate de către organele vamale. 

 

Sub aspectul competenţei teritoriale, administrarea creanţelor 

fiscale se realizează de către organele fiscale în a căror rază teritorială se află 

domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit.  

 În cazul contribuabililor nerezidenţi, competent teritorial în 

administrarea creanţelor fiscale este organul fiscal în a cărei rază teritorială 

se află situat fiecare sediu permanent. 
65

 

 În cazul în care în care activitatea unui sediu permanent se desfăşoară 

pe raza teritorială a mai multor organe fiscale, competenţa teritorială revine  

acelui organ fiscal în a cărui rază teritorială începe activitatea acelui sediu 

permanent.    

                                                 
63

 Art. 32 alin. 1 C. pr. p.  
64

 Art. 32 alin. 2 C. pr. f.  
65

 Art. 32 alin. 2 C. pr. f.  
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 În cazul marilor contribuabili, competenţa teritorială de administrare 

fiscală se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
66

 

 Dacă contribuabilul are obligaţia de plată la sediile secundare, 

competenţa teritorială pentru administrarea acestora revine organului fiscal 

în a cărui rază teritorială acestea se află situate. 

 Compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale au 

competenţă teritorială pentru administrarea impozitelor şi taxelor şi altor 

sume datorate bugetelor locale. 

 Dacă contribuabilul nu are domiciliu fiscal, competenţa teritorială 

specială revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se face constatarea 

actului sau faptului supus dispoziţiei legale fiscale.
67

 

 Această dispoziţie procedurală fiscală se aplică şi în cazul de 

dispariţie a elementelor de identificare a bazei de impozitare precum şi în 

cazul de executare silită. 

 În cazul contribuabililor nerezidenţi, care nu au pe teritoriul României 

un sediu permanent, competenţa teritorială de administrare se stabileşte prin 

ordin al Ministrului Finanţelor Publice. 

 Există conflict de competenţă când două sau mai multe organe 

fiscale se declară deopotrivă competente sau necompetente.
68

 

 În cazul în care organele fiscale între care s-a ivit conflictul de 

competenţă sunt subordonate ierarhic unui organ fiscal comun, conflictul de 

competenţă va fi subordonat de către acest organ. 

 Dacă nu sunt subordonate aceluiaşi organ ierarhic superior, conflictul 

de competenţă va fi soluţionat de către Comisia Fiscală Centrală din Cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice. 

 În materie de competenţă teritorială, Codul de procedură fiscală 

permite acordul asupra competenţei
69

 în sensul că, un alt organ fiscal 

poate prelua activitatea de administrare fiscală a unui contribuabil dacă în 

acest sens există acordul  atât al organului fiscal competent teritorial, al 

contribuabilului precum şi  al organului care preia activitatea de administrare 

fiscală.  
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 Art. 32 alin. 3 C. pr. f.  
67

 Art. 36 C. pr. f.  
68

 Art. 37 C. pr. f.  
69

 Art. 38 C. pr. f.  
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Capitolul  II. Actele emise de organele fiscale 

 

 Codul de procedură fiscală defineşte  actul administrativ - fiscal ca 

fiind actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind 

stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţilor fiscale.
70

 

Pentru reglementarea unor situaţii fiscale viitoare, în c. pr. f. sunt  

stabilite doua tipuri de acte fiscale specifice şi anume, soluţia fiscală 

individuala anticipata şi acordul de preţ în avans 
71

.   

Soluţia fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis 

de Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala în vederea soluţionării unei 

cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situaţii de fapt 

viitoare.  

Acordul de preţ în avans este actul administrativ emis de Agenţia 

Naţionala de Administrare Fiscala în vederea soluţionării unei cereri a 

contribuabilului, referitoare la stabilirea condiţiilor si modalităţilor în care 

urmează sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preţurile de 

transfer în cazul tranzacţiilor efectuate de persoanele afiliate, astfel cum sunt 

denumite de C. f.
72

 

Procedura referitoare la emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate 

şi acordului de preţ în avans este stabilita prin hotărâre a Guvernului.
73

 

                                                 
70

 Art. 41 C.pr. f.  Potrivit Deciziei fiscale nr. 7/2004 aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor publice 

nr. 1716/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 1112/27.11.2004 decizia privind determinarea definitivă a 

valorii în vamă a mărfurilor importate nu este act administrativ fiscal în înţelesul C. pr. f. În aceasta situaţie 

act administrativ fiscal este apreciat de către aceasta comisie fiscala ca fiind doar este actul constatator 

întocmit de biroul vamal în baza deciziei privind determinarea definitivă a valorii în vamă. 
71

 Ar. 42 din C. pr. f.  
72

 Potrivit art. 7 pct. 21o persoană este afiliată cu alta persoană dacă relaţia dintre ele este definită de cel 

puţin unul dintre următoarele cazuri:  

a) daca acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III – lea inclusiv; 

b) daca o persoană fizica deţine în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor 

afiliate, minimul 25% din valoarea/numărul titlurilor de participaţie sau al drepturilor de vot 

la o persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică; 

c) o persoană juridică este afiliată cu persoana juridică dacă cel puţin: 

- prima persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate,   

minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participaţie sau al drepturilor de vot la 

persoana juridică ori daca controlează în mod efectiv persoana juridică; 

- a doua persoană juridică deţine în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor 

afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participaţie sau al drepturilor de vot 

la prima  persoană juridică; 

- o persoană juridică terţă deţine  în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor 

afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participaţie sau al drepturilor de vot 

atât la prima  persoană juridică, cât şi la ce-a de a doua persoană juridică. 
73

 Art. 42 pct. 12 din C. pr. f. In acest articol sunt stabilite si reguli care privesc regimul juridic al acestor 

doua tipuri specifice de acte administrative fiscale in ceea ce priveşte iniţiative adoptării lor, comunicarea, 

opozabilitatea lor faţă de organele fiscale si faţă de persoanele cere le-au solicitat, termenul în care pot fi 

emise, contestarea lor  şi obligativitatea încasării unui tarif stabilit prin hotărâre de Guvern de către organul 

fiscal emitent. 
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Actul administrativ fiscal se emite numai în formă scrisă sau prin 

intermediul mijloacelor informatice. 
74

 

Elementele de conţinut ale actului administrativ fiscal sunt 

stabilite în C. pr. f.
75

  

Lipsa elementelor de conţinut ale actului administrativ fiscal 

referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite, a 

organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a 

obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a 

organului fiscal atrage nulitatea acestuia
76

. 

Referitor la obligativitatea semnăturii persoanei împuternicite, sunt 

exceptate de la aceasta regula a nulităţii actului administrativ fiscal 
acele acte administrativ fiscale care sunt comunicate prin intermediul 

mijloacelor informatice. Aceste acte sunt valabile şi în cazul în care nu 

poarta semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi stampila 

organului emitent, cu condiţia ca ele să cuprindă celelalte elemente de 

conţinut stabilite de C. pr. f.
77

  

Actul administrativ fiscal îşi produce efectele juridice numai dacă este 

comunicat contribuabilului, persoanei împuternicite sau curatorului.  

Momentul din care actul administrativ fiscal este opozabil faţă de 

contribuabil – îşi produce efectele juridice – este data  comunicării 

contribuabilului sau data ulterioara comunicării,  menţionată în actul 

administrativ fiscal comunicat.
78

 

Modalităţile de comunicare a actului administrativ fiscal sunt 

următoarele
79

: 

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 remitere, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de 

către persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit 

                                                 
74

 Potrivit art. 43 pct. 4 din C.pr. f. categoriile de acte administrative fiscale care se emit prin mijloace 

informatice se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului. În acest sens a se vedea si Ordinul ministrului 

finanţelor nr. 1430/2004 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte 

administrative publicat in M. Of. nr. 900/04.10.2004. 
75

 Art. 43 din C. pr. f. 
76

 Art. 46 din C. pr. f.  
77

 Art. 43, alin. 3 C. pr. f.  
78

 Art. 45 din c. pr. f. 
79

 Art. 44 alin. 2 din C.pr. f. In acest sens a se vedea si Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2006 

privind aprobarea modelului si conţinutului formularelor si instrucţiunilor de completare a acestora în  

vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrativ fiscale prin publicitate, publicat in M 

Of. nr. 79/27.01. 2006.  
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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 mijloace cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură 

transmiterea textului actului administrativ fiscal şi 

confirmarea primirii acestuia; 

d) prin publicitate
80

. 

La procedura fiscală de comunicare a actelor administrativ 

fiscale sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 90, 91 si 92 din C. pr. Civilă, privind 

comunicarea actelor de procedură.
81

  

 Actul administrativ fiscal poate fi desfiinţat atunci când: 

- se constată existenţa unor elemente care atrag nulitatea acestuia 

potrivit art. 46 din C. pr. f.; 

- se constată,  potrivit art. 88 din C. pr. f., în urma unor verificări 

suplimentare ulterioare că nu exista obligaţii fiscale în sarcina 

contribuabilului; 

- se anulează actul de executare ori titlul executoriu contestat ca 

urmare a soluţionării de către instanţa judecătorească a contestaţiei la 

executare;
82

 

- se desfiinţează total actul administrativ fiscal atacat, ca urmare a 

soluţionării de către organul fiscal a contestaţiei formulate.
83

  

  Actul administrativ fiscal poate fi modificat atunci când: 

- baza de impozitare este stabilită în sarcina altei persoane decât a 

titularului dreptului de proprietate
84

; 

- când, prin verificări suplimentare se modifică cuantumul 

obligaţiilor fiscale
85

; 

- intervine îndreptarea actului de executare ori a titlului 

executoriu, contestat ca urmare a soluţionării de către instanţa 

judecătorească a contestaţiei la executare;
86

 

- intervine desfiinţarea parţială a actul administrativ fiscal atacat, 

ca urmare a soluţionării de către organul fiscal a contestaţiei formulate.
87

 

                                                 
80

 In art. 44 alin. 3 din C. pr. f. este reglementata procedura de comunicare a actelor administrativ fiscale 

prin publicitate 
81

 Art. 44 alin. 4 din C. pr. f.  
82

 Potrivit art. 171 din C. pr. f.  
83

 Art. 186 C. pr. f.  
84

 Art. 65 C. pr. f.  
85

 Art. 88 din C. pr. f.  
86

 Art. 171 C. pr. f.  
87

 Art. 186 C. pr. f.  
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Îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul actului administrativ  

fiscal se face din oficiu sau la cererea contribuabilului. 

 Erorile materiale reprezintă greşeli sau omisiuni cu privire la numele, 

calitatea şi susţinerile părţilor din raportul juridic fiscal sau cele de calcul, 

ori alte asemenea.  

Aceste erori nu pot privi fondul actului, respectiv existenţa sau 

inexistenţa obligaţiilor fiscale stabilite prin actul administrativ fiscal.
88

  

 

Capitolul III. Administrarea şi aprecierea probelor. 

  

 Pentru determinarea stării de fapt fiscale, organele fiscale 

administrează mijloace de probǎ ce constau în
89

: 

a) solicitarea de informaţii, de orice fel, din partea contribuabililor şi 

a altor persoane; 

b) solicitarea de expertize; 

c) folosirea înscrisurilor; 

d) efectuarea de cercetări la faţa locului. 

Probele administrate vor fi coroborate şi apreciate, ţinându-se seama 

de forţa lor doveditoare recunoscutǎ de lege. 

 

 Solicitarea de informaţii 

 

 Organul fiscal poate solicita informaţii de la: 

a) contribuabilii sau  persoanele împuternicite de aceştia; 

b) alte persoane; 

c)  bănci; 

d) autorităţi şi alte instituţii publice. 

Contribuabilii sau alte persoane împuternicite de aceştia, pentru 

clarificarea şi stabilirea stării de fapt fiscale, au obligaţia
90

 de a furniza 

informaţii fiscale, fie la cererea scrisă a organului fiscal, fie prin informarea 

periodică a acestuia cu privire la activitatea desfăşurată.  

 Informaţiile solicitate în scris de către organul fiscal sunt prezentate 

sau consemnate de către contribuabili sau împuterniciţii acestora în declaraţii 

scrise, iar informaţiile periodice se dau de către contribuabili prin 

                                                 
88

 A se vedea Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea instrucţiunilor de 

corectare a erorilor materiale din documentele de taxă ape valoarea adăugata, publicat in M. Of. nr. 

408/13.05.2005 si Normele metodologice de aplicare a C. pr. f.  
89

 Art. 49 din C.pr.f. 
90

 Art. 52 din C.pr.f. 
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completarea, pe proprie răspundere, la o perioada stabilită prin lege, a unor 

declaraţii tipizate. 

 Alte persoane pot să furnizeze informaţiile solicitate de organele 

fiscale în vederea clarificării situaţiei fiscale a contribuabilului în măsura în 

care informaţiile date de aceştia sunt confirmate şi de alte mijloace de 

probă.
91

  

 Soţul/soţia şi rudele contribuabilului pana la gradul al III –lea inclusiv 

pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize precum şi 

prezentarea unor înscrisuri.
92

 

 De asemenea, pot refuza furnizarea de 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 si psihoterapeuţii, cu excepţia obligaţiilor fiscale stabilite 

de lege în sarcina lor.
93

 Aceste persoane, cu excepţia preoţilor, pot furniza 

informaţii numai cu acordul contribuabililor.  

 Sunt asimilate cu aceste alte persoane  asistenţii şi persoanele care 

participa la activitatea profesionala a acestora.   

 Băncile sunt obligate să comunice bilunar informaţii cu referire la 

conturile deschise de către contribuabili precum şi cu referire la forma 

juridică pe care aceştia o au sau sediul acestora.
94

  

 Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia, în limita atribuţiilor 

de serviciu,  să furnizeze informaţiile şi actele organelor fiscale la cererea 

acestora.
95

 

 

 Solicitarea de expertize 

 

 Numirea unui  expert pentru întocmirea unei expertize scrise poate să 

o facă atât organul fiscal cât şi contribuabilul, atunci când se consideră 

necesară o expertiză pentru lămurirea unor împrejurări de fapt
96

. 
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 Art. 52 alin. 1 C. pr. f.  
92

 Art. 57 C. pr. f. 
93

 Art. 58 alin. 1 C. pr. f. 
94

 Art. 53 C.pr. f. A se vedea si  Ordinul comun al Ministerului finanţelor publice si al Guvernatorului BNR 

nr. 600/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice romane, şi sucursalele din 

România ale băncilor, persoane juridice străine a informaţiilor referitoare la titularii conturilor deschise 

şi/sau închise la bănci, publicat in M. Of. nr. 381/03.05.2006. 
95

 Art. 59  din C.pr. f.  
96

 Art. 54 C.pr. f. 
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 Folosirea înscrisurilor 

 

 Organul fiscal are dreptul să solicite contribuabilului să-i pună la 

dispoziţie, la sediul sau ori la domiciliul fiscal al contribuabilului, 

registrelor, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri solicitate
97

. 

 Organele fiscale pot să reţină înscrisurile solicitate pe o perioadă de 

maxim 30 de zile. În cazuri excepţionale, cu aprobarea conducătorului 

organului fiscal, perioada de reţinere poate fi prelungită cu maximum 90 de 

zile. 

 

 Cercetarea la fata locului 

 

 Organul fiscal, în condiţiile legii, poate efectua o cercetare fiscală la 

faţa locului, întocmind în acest sens un proces - verbal.
98

 

 Contribuabilii pot să permită funcţionarilor împuterniciţi de organul 

fiscal să efectueze cercetare la faţa locului, în măsura în care acest lucru este 

necesar pentru a face constatări în înţeles fiscal.  

 Contribuabilii vor fi înştiinţaţi în timp util cu privire la această 

cercetare, cu excepţia situaţiei în care controlul este inopinat. 

 Contribuabilii au dreptul de a refuza intrarea în domiciliul sau 

reşedinţa unde se doreşte a se face cercetarea la faţa locului, situaţie în care 

organul fiscal poate să apeleze la autorizarea instanţei judecătoreşti. 

 Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale revine 

contribuabilului.
99

 

 Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere fiscală pe 

baza de probe sau constatări proprii.  

 Atunci când organul fiscal nu deţine probe pentru a determina 

mărimea bazei de impozitare, procedează la estimarea bazei de impozitare. 

 Estimarea constă în identificarea acelor elemente care sunt cele mai 

apropriate situaţiei de fapt fiscale.
100
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 Art. 55 alin. 1 din C.pr. f.  
98

 Art. 56 alin. 1 C. pr. f. 
99

 Art. 64  C. pr. f.  
100

 Art. 66 alin. 1 teza II din C. pr. f.   Estimarea bazei de impozitare va avea loc în situaţii cum sunt: a) 

contribuabilul nu depune declaraţiile fiscal sau cele prezentate nu permit stabilirea corecta a bazei de 

impozitare; b) contribuabilul refuza să colaboreze la stabilirea stării de fapt fiscale, inclusiv situaţia în care 

contribuabilul obstrucţionează sau refuză acţiunea de inspecţie fiscala; c) contribuabilul nu conduce 

evidenta contabila sau fiscala; d) când au dispărut evidentele contabile si fiscale sau acte justificative 

privind operaţiunile producătoare de venituri şi contribuabilul nu şi-a îndeplinit obligaţia de refacere a 

acestora  - art. 65.1. din  Normele metodologice.  
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  Capitolul IV. Termene 

 

 Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 

obligaţiilor prevăzute de C. pr. f., precum şi alte dispoziţii legale aplicabile 

în materie, daca legea fiscală nu dispune astfel, se calculează potrivit C. pr. 

civ.
101

 

 Termenele în care contribuabilii trebuie să-si depună declaraţiile pot 

fi prelungite în situaţii temeinic justificate, la cerere
102

. 

 Cererile contribuabililor depuse la organele fiscale se soluţionează de 

către acestea in 45 de zile de la înregistrare.
103

 

 În situaţia în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii 

suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu 

perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate. 

 În caz de forţă majoră sau caz fortuit, termenele prevăzute pentru 

îndeplinirea obligaţiilor fiscale nu încep să curgă sau se suspendă.
104

 

 Obligaţiile fiscale se consideră a fi îndeplinite în termen, fără 

perceperea de majorări de întârziere sau aplicarea de sancţiuni prevăzute de 

lege, dacă acestea se execută în termenul de 60 de zile de la încetarea forţei 

majore sau cazului fortuit. 
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 Art. 67 C. pr. f. A se vedea art. 101-104 C. pr. civ.   
102

 Art. 68 C. pr. f.  
103

 Art. 68
1 
C. pr. f.  

104
 Art. 68

2
 alin. 1 C. pr. f.  
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Titlul IV. ÎNREGISTRAREA FISCLĂ  

      ŞI EVIDENŢA CONTABILIĂ ŞI FISCALĂ 

 

  Orice persoană sau entitate, care este subiect într-un raport juridic 

fiscal trebuie să se înregistreze fiscal primind în acest sens un cod de 

identificare fiscală
105

. 

 Codul de identificare fiscală este un număr de identificare fiscală 

atribuit contribuabililor fiscali de organele fiscale competente din 

subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala. 

 Prin excepţie la această regulă, codul de identificare fiscală pentru 

persoanele fizice este codul numeric personal atribuit potrivit legii 

speciale.
106

 

 Codul de identificare fiscală se atribuie contribuabililor fiscali în baza 

unei declaraţii de înregistrare fiscală, pe care aceştia trebuie să o depună la 

organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la
107

: 

a) data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, 

asociaţiilor şi altor entităţi fără personalitate juridică; 

b) data eliberării actului legal de funcţionare, data începerii activităţii, 

data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, 

după caz, în cazul persoanelor fizice. 

Forma şi conţinutul declaraţiei de înregistrare fiscală sunt stabilite de  

Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală potrivit C. pr. f.
108

 şi se 

întocmeşte prin completarea conţinutului ei de către contribuabil. 

 Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal eliberează, în 

termen de 15 zile de la depunerea ei, certificatul de înregistrare fiscală. 

 Certificatul de înregistrare fiscală este documentul fiscal în care este 

înscris codul de identificare fiscală al contribuabililor fiscali. 

 Plătitorii de impozite şi taxe au obligaţia să înscrie codul de 

identificare fiscal pe documentele pe care le emit
109

iar contribuabilii care 

desfăşoară activităţi de comerţ sau prestări servicii către populaţie au 

obligaţia să afişeze certificatul de înregistrare fiscală în locurile unde se 

desfăşoară activitatea.
110

 

 Evidenţa contribuabililor  este organizatǎ de către organele fiscale 

în registrul contribuabililor
111

, ale cărui date de conţinut sunt completate 
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 Art. 69 din C. pr. f. 
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 Art. 69 lit. b din C. pr. f.  
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 Art. 69 pct. Din C. pr. f. 
108

 Art. 73 alin. 2 din C. pr. f. 
109

 Art. 71 din C. pr. f.  
110

 Art. 74 alin. 3 din C. pr. f.  
111

 Art. 76 din C. pr. f.  
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pe baza informaţiilor comunicate de contribuabili, de Oficiul Registrului 

Comerţului, de Serviciul de Evidentă a Populaţiei, de alte autorităţi şi 

instituţii, precum şi din constatările proprii ale organului fiscal. 

 Atunci când intervin modificări  în datele declarate iniţial şi înscrise în 

certificatul de înregistrare fiscală, contribuabilii au obligaţia să completeze şi 

să  depună la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la apariţia 

acestor modificări, o declaraţie de menţiuni
112

. 

 Odata cu depunerea declaraţiei de menţiuni contribuabilii fiscali vor 

depune şi certificatul de înregistrare fiscală în vederea anularii acestuia şi 

eliberării unui nou certificat.  

 În cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare 

fiscală, organul fiscal va elibera un nou duplicat al acestuia, în baza cererii 

contribuabililor şi a dovezii de publicare a pierderii, furtului sau distrugerii. 

 În vederea stabilirii stării de fapt fiscale şi a obligaţiilor fiscale 

datorate, contribuabilii sunt obligaţi să conducă evidenţă fiscală, potrivit 

actelor normative în vigoare
113

. 

 Sunt evidenţe fiscale registrele, situaţiile, precum şi orice alte 

înscrisuri, potrivit legislaţiei fiscale cum ar fi: jurnalul pentru vânzări, 

jurnalul pentru cumpărături, registrul de evidenţă fiscală şi alte asemenea.
114

 

 Pentru conducerea evidenţei contabile şi fiscale, contribuabilii fiscali 

trebuie să respecte următoarele reguli:
115

 

- să păstreze evidentele contabile şi fiscale la  domiciliul fiscal, la 

sediile secundare, inclusiv pe suport electronic sau să le 

încredinţeze spre păstrare unei societăţi autorizate; 

- să respecte dispoziţiile legale privind păstrarea, arhivarea şi limba 

folosită pentru evidenţele contabile; 

- sa păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora 

ţine evidenţele contabile şi fiscale în sistem electronic de gestiune; 

- să întocmească documente şi orice alte registre prevăzute de lege 

în care să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate; 

- să utilizeze pentru activitatea desfăşurata documente primare de 

evidenţă contabilă stabilite prin lege, achiziţionate numai de la 

unităţile stabilite prin normele legale în vigoare, să completeze 

integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor 

înregistrate. 

 

                                                 
112

 Art. 75 C. pr. f.  
113

 Art. 77 C. pr. f.  
114

 Pct. 76.1. din Normele metodologice 
115

 Art. 78 din C. pr. f.  
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Titlul V. DECLARAŢIA FISCALĂ 

  

Declaraţiile fiscale sunt acte administrativ - fiscale prin care 

contribuabilii fiscali  declară la organele fiscale: 

a) impozitele, taxele si contribuţiile datorate, în cazul în care, 

potrivit legii, obligaţia calculării impozitului şi taxei revine 

plătitorului; 

b) bunurile şi veniturile impozabile, în cazul în care, potrivit 

legii, stabilirea impozitului şi taxei se face de organul fiscal; 

c) impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care 

plătitorul are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa 

impozitele si taxele. 

 Contribuabilii fiscali au obligaţia de a depune la organul fiscal 

declaraţiile fiscale, după ce le-au completat, au calculat obligaţia de plată, 

dacă acest lucru este prevăzut de lege, şi le-au semnat, la termenele 

stabilite de lege sau de Ministerul Finanţelor Publice. 
 Declaraţiile fiscale se depun  la registratura organului fiscal 

competent, prin poştă sau pot fi trimise prin mijloace electronice sau prin 

sisteme de transmitere la distanţă. 

 Data depunerii declaraţiei fiscale este data înregistrării acesteia la 

organul fiscal sau data depunerii la poştă după caz,
116

iar în cazul transmiterii 

declaraţiei prin sistemul electronic de plăţi, este data debitării contului 

plătitorului în baza acesteia.
117

 

 Codul de procedură fiscală, în funcţie de particularitatea unor situaţii 

fiscale, stabileşte reguli specifice atât în ceea ce priveşte îndeplinirea  de 

către contribuabil a obligaţiei de depunere a declaraţiei fiscale cât şi a 

obligaţiei de semnare a ei.  

 Astfel, contribuabilii fiscali au obligaţia să depună declaraţiile fiscale 

şi în cazul în care:
118

 

a) a fost efectuată plata obligaţiei fiscale; 

b) obligaţia fiscală respectivă este scutită la plată, conform 

reglementărilor legale; 

c) organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere şi obligaţia 

fiscală; 

d) pentru obligaţia fiscală nu rezultă, în perioada de raportare, sume 

de plată, dar există obligaţia declarativă conform legii. 

 Referitor la obligaţia de semnare a obligaţiei fiscale se consideră a fi  

                                                 
116

 Art. 81 alin. 3 C.pr. f.  
117

 Art. 81, alin. 4, lit. a) , teza finala, din C. pr. f.  
118

 Art. 79 alin. 3 din C. pr. f.  
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îndeplinită şi în următoarele situaţii:
119

 

a) în cazul transmiterii declaraţiei fiscale prin sistem electronic 

de plăţi; 

b) în cazul transmiterii declaraţiei fiscale prin sisteme 

electronice de transmitere la distanţă. 

Declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie  

iniţiativă, ori de câte ori constată erori în declaraţia iniţială, prin depunerea 

unei declaraţii rectificative. 

 Nedepunera sau depunerea cu întârziere de către contribuabilii 

fiscali a declaraţiilor fiscale dă naştere dreptului organelor fiscale să 

stabilească din oficiu cuantumul obligaţiilor fiscale datorate de către 

contribuabilii fiscali aflaţi în aceste situaţii.
120

  

 Impunerea din oficiu se poate face numai după împlinirea unui 

termen de  15 zile de înştiinţare a contribuabilului cu privire la faptul că a 

depăşit termenul legal de depunere a declaraţiei fiscale.
121
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 Art. 80 alin. 4 C. pr. f.  
120

 Art. 81 alin. 4 din C. pr. f.  
121

 Art. 81 alin. 4 din C. pr. f.  
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Titlul VI. STABILIREA IMPOZITELOR,  

TAXELOR, CONTRIBUŢIILOR  

ŞI ALTOR SUME DATZORATE  

BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale. 

 

Actele administrativ – fiscale prin care se stabilesc  

impozitele,taxele, contribuţiile şi alte sume datorate de contribuabili 

fiscali la bugetul general consolidat sunt:
122

 

a) declaraţiile fiscale; 

b) deciziile de impunere. 

 Deciziile de impunere sunt acte administrativ – fiscale emise de  

organele fiscale în următoarele situaţii fiscale:
123

 

a) când organul fiscal modifică baza de impunere; 

b) în cazul competenţelor stabilite prin ordin al Ministrului Finanţelor  

Publice ca urmare a inspecţiilor fiscale; 

c)  când nu se emit decizii referitoare la baza de impunere deoarece  

venitul fiscal este realizat de mai multe persoane, sursa venitului fiscal se 

află pe raza altui organ decât cel competent teritorial.
124

 

 Forma şi conţinutul deciziilor de impunere sunt stabilite prin 

normele procedurale ale C. pr. f. 
125

 

 Sunt asimilate deciziilor fiscale următoarele acte administrativ 

fiscale: 

a) declaraţia fiscală, sub rezerva unei verificări ulterioare;
126

 

b) deciziile privind rambursări de taxă pe valoare adăugată şi deciziile 

privind restituirile de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale 

bugetului general consolidate;
127

 

c) deciziile referitoare la bazele de impunere; 

d) deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 

e) procesul – verbal prin care executorul bugetar stabileşte cuantumul 

dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau altor sume; 
128

 

f) procesul – verbal prin care se stabilesc sumele cheltuite cu ocazia 

executării silite.
129

  

                                                 
122

 Art. 83 din C. pr. f.  
123

 Art. 84 C. pr. f.  
124

 Art. 87 din C. pr. f.  
125

 Art. 43 si 85 din C. pr. f.  
126

 Art. 84 alin. 4 din C. pr. f.  
127

 Art. 86  din C. pr. f.  
128

 Art. 138 alin. 6 din C. pr. f.  



 87 

Deciziile referitoare la bazele de impunere se emit în 

următoarele situaţii:
130

 

a) când venitul impozabil este realizat de mai multe persoane; 

b) când sursa venitului impozabil se află pe raza altui organ fiscal 

decât cel competent teritorial. 

Organele fiscale pot emite decizii fiscale sub rezerva unei verificări 

ulterioare
131

,care pot fi ulterior modificate sau anulate din iniţiativa 

organului fiscal sau a contribuabilului pe baza constatărilor făcute de 

organul fiscal. 

 

Capitolul II. Prescripţia dreptului de a stabili  

 obligaţii fiscale 

 

 Dreptul organelor fiscale de a stabili obligaţii fiscale se prescrie 

în termen de 5 ani, cu excepţia cazurilor în care legea dispune 

altfel
132

. Acest termen de prescripţie începe să curgă de la data de 1 

ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa, dacă legea 

nu dispune astfel. 

 În situaţia unei fapte prevăzute de legea penală dreptul 

organelor fiscale de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în 10 ani şi 

acesta curge  de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune 

sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătoreasca.  

 Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie se 

realizează în cazurile şi în condiţiile întreruperii şi suspendării 

termenului de prescripţie la acţiunea privind dreptul comun.
133

 

 Împlinirea termenului de prescripţie are ca efect încetarea 

procedurii de emitere a titlului de creanţă fiscală.
134

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
129

 Art. 186 alin. 2 din C. pr. f. 
130

 Art. 87 din C. pr. f.  
131

 Art. 88 din C.. f.  
132

 Art. 89 din C. pr. f.  
133

 A se vedea în acest sens Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extintivă cu modificările ulterioare. 
134

 Art. 91 din C. pr. f.  
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Titlul VII. INSPECŢIA FISCALĂ 

 

  Capitolul I. Sfera inspecţiei fiscale 

 

 Asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma de organizare, care 

au obligaţia de stabilire, reţinere şi plată a impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor datorate bugetului general consolidat, poate fi exercitat control 

fiscal denumit inspecţie fiscală.
135

 

 Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a 

legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii 

îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, respectării prevederilor 

legislaţiei fiscale şi contabile, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată, 

precum şi accesoriilor aferente acestora.
136

 

 Pentru realizarea obiectului de activitate, inspecţia fiscală are stabilite 

atribuţii ce constau în:
137

 

a) constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor 

rezultând din activitatea contribuabililor; 

b) analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării 

declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse; 

c) sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate şi dispunerea de 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile 

legislaţiei fiscale. 

Organele de inspecţie fiscală, prin exercitarea dreptului de apreciere şi  

a rolului activ, pot să folosească două forme principale de inspecţie fiscală  

şi anume
138

: 

a) inspecţia fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare 

a tuturor  obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o 

perioadă de timp determinate; 

b) inspecţia fiscală parţială, care reprezintă activitatea de verificare 

a uneia sau a mai multor obligaţii fiscale pentru o perioada de timp 

determinate. 

Perioada supusa inspecţiei fiscale, este cuprinsă în cadrul  

termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale
139

. 

                                                 
135

 Art. 93 din C. pr. f. 
136

 Art. 92 din C. pr. f. 
137

 Art. 92 alin 2 C. pr. f.  
138

 Art. 94 di C. pr. f.  
139

 Art. 96 din c pr. f.  
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 În cadrul termenului de prescripţie, întinderea perioadei de 

activitate a contribuabilului supusă inspecţiei fiscale diferea în funcţie de 

categoria contribuabilului. 

 Astfel, la contribuabilii mari, perioada supusă inspecţiei fiscale 

începe de la sfârşitul  perioadei controlate anterior. 

 La celelalte categorii de contribuabili  inspecţia fiscala se poate 

efectua numai asupra creanţelor născute în ultimi trei ani fiscali. 

 Prin excepţie de la aceasta regulă, inspecţia fiscală se poate extinde 

pe perioada de prescripţie dacă: 

a) exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor,contribuţiilor 

şi altor sume datorate bugetului general consolidate; 

b) nu au fost depuse declaraţii fiscale în interiorul termenului de 

prescripţie; 

c) nu au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, 

contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidate. 

Pentru realizarea inspecţiei fiscale, organele fiscale pot aplica 

următoarele proceduri de control:
140

 

a) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică 

şi documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la 

existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale, fără 

anunţarea în prealabil a contribuabilului; 

b) controlul încrucişat, care constă în verificarea documentelor şi 

operaţiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelaţie cu cele 

deţinute de alte persoane; controlul încrucişat poate fi şi inopinat. 

În realizarea atribuţiilor, inspecţia fiscală poate aplica următoarele  

metode de control:
141

 

a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare 

selectivă a documentelor şi operaţiunilor semnificative, în care 

sunt reflectate modul de calcul, de evidenţiere şi de plată a 

obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidate; 

b) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a 

contabilităţii şi a surselor acesteia, prelucrate în mediul electronic, 

utilizând metodele de analiză, evaluare şi testare asistate de 

instrumente informatice specializate. 

 

 

 

                                                 
140

 Art. 96 alin. lit. a si b din C. pr. f. 
141

 Art. 95 alin. 3, lit a) si b ) din C.  pr. f.  
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  Capitolul II. Realizarea inspecţiei fiscale 

 

 În domeniul impozitelor, taxelor şi altor contribuţii datorate bugetului 

general consolidate, competenţă exclusivă, nemijlocită şi neîngrădită în 

realizarea inspecţiei fiscale are Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 

iar în domeniul impozitelor şi taxelor locale competenţă exclusivă, 

nemijlocită şi neîngrădită revine compartimentelor de specialitate ale 

administraţiei publice. 

 Competenţa privind efectuarea inspecţie fiscale poate fi delegată 

între organele  fiscale în situaţia efectuării unor controale încrucişate sau în 

alte cazuri fortuite.
142

 

 Selecţia contribuabililor pentru inspecţia fiscală se realizează de 

către organele fiscale.
143

 

 Pentru a realiza inspecţia fiscală, organele fiscale au obligaţia să 

înştiinţeze contribuabilii în legătură cu acţiunea care urmează să o realizeze 

prin trimiterea unui aviz de inspecţie fiscală. 

 Comunicarea avizului de inspecţie fiscală se face cu 30 de zile 

înainte de începerea inspecţiei fiscale în cazul marilor contribuabili şi cu 15 

zile înainte de începerea inspecţiei fiscale în cazul celorlalţi contribuabili.
144

 

 Prin excepţie de la aceasta regulă, comunicarea avizului de inspecţie 

fiscală nu se face: 

a) în cazul soluţionării unor cereri ale contribuabilului; 

b) în cazul unor acţiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor 

autorităţi publice; 

c) în cazul controlului inopinat şi al controlului încrucişat; 

d) în cazul refacerii controlului, ca urmare a unei dispoziţii de 

verificare cuprinsă în decizia de soluţionare a contestaţiei; 

e) în cazul în care pe durata unei inspecţii fiscale, urmare cererii 

contribuabilului se decide pentru efectuarea unei inspecţii generale 

sau parţiale. 

 Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în timpul programului de  

lucru al contribuabilului,
145

 în spaţiile de lucru ale acestuia
146

 iar durata 

inspecţiei fiscale nu poate fi mai mare de trei luni, respectiv şase luni, în 

cazul contribuabililor mari.
147

 

                                                 
142

 Art. 97 alin. 3 din C. pr. f si pct. 96.3 din Normele metodologice 
143

 Art. 98 din C. pr. f.  
144

 Art. 100 alin. 1 lit. a) si b) din C. pr. f. 
145

 Art. 101 alin. 4 din C. pr. f. 
146

 Art. 101 din C. pr. f.  
147

 Art. 102 din c. pr. f.  
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 În acţiunea de inspecţie fiscală, inspectorii fiscali trebuie să respecte  

următoarele reguli ale inspecţiei fiscale
148

: 

a) să examineze toate stările de fapt şi rapoartele juridice care sunt 

relevante pentru inspecţie; 

b) să afecteze cât mai puţin activitatea curentă a contribuabilului şi să 

utilizeze eficient timpul destinat inspecţiei; 

c) să efectueze o singură inspecţie fiscală pentru fiecare impozit, taxă, 

contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidate şi 

pentru fiecare perioadă supusă impozitării. Prin excepţie de la 

aceasta regulă, se poate decide reverificarea unei anumite perioade 

dacă: 

- de la închiderea inspecţiei fiscale şi pană la împlinirea termenului 

de prescripţie apar date suplimentare necunoscute inspectorului 

fiscal; 

- dacă apar erori de calcul care influenţează rezultatele inspecţiei. 

d) să respecte principiul independentei, unicităţii, autonomiei, 

ierarhizării, teritorialităţii şi descentralizării; 

e) să realizeze inspecţia fiscală pe baza unor programe anuale, 

trimestriale şi lunare, aprobate în condiţiile stabilite prin ordin al 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala; 

f) să se legitimeze la începerea inspecţiei şi să prezinte ordinal de 

serviciu; 

g) la finalizarea inspecţiei să solicite contribuabilului o declaraţie 

scrisă cu privire la restituirea sau păstrarea documentelor solicitate 

pentru verificare; 

h) să sesizeze organele de urmărire penală în legătură cu constatările 

efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni 

elementele constitutive ale infracţiunii în condiţiile prevăzute de 

legea penală.
149

  

Pe perioada de desfăşurare a inspecţiei fiscale, contribuabilul are 

următoarele drepturi si obligaţii:
150

 

a) să colaboreze cu organul fiscal în vederea cunoaşterii stării sale de  

fapt fiscal, furnizându-i acestuia documentele şi informaţiile solicitate; 

b) are dreptul să beneficieze de asistenţă juridică sau de specialitate; 

c) să fie informat asupra constatărilor rezultate din inspecţie; 

d) să-i prezinte punctual de vedere cu privire la concluziile inspecţiei 

fiscale; 

                                                 
148

 Art. 103 din C. pr. f.  
149

 Art. 106 din c. pr. f.  
150

 Art. 104 din C. pr. f.  
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e) să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia 

inspecţiei fiscale.
151

 

Rezultatul inspecţiei fiscale va fi consemnat întru-un raport de 

inspecţie fiscală, la care se anexează actele privind constatările 

preliminare.
152

  

 În baza raportului inspecţiei fiscale se emite decizia de impunere, 

care va cuprinde şi diferenţe în plus sau în minus, după caz, faţă de creanţa 

fiscală existentă la momentul începerii inspecţiei fiscale.
153
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 Art. 103 alin. 9 din C. pr. f.   
152

 Art. 107 din C.pr. f. si art. 106.2 din Normele metodologice.  
153

 Art. 107 din C. pr. f.  
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  Titlul VII. COLECTAREA CREANŢELOR FISCALE 

 

  Capitolul I. Dispoziţii generale 

 

 Colectarea creanţelor fiscale, în sensul codului de procedură 

fiscală,
154

constă în exercitarea unor acţiuni cu scopul de stingere a 

creanţelor fiscale. 

 Actul administrativ fiscal, în baza căruia se exercită acţiunea de 

colectare a creanţelor fiscale, este titlul de creanţă fiscală sau alt titlu 

executoriu, după caz. 

 Titlul de creanţă fiscală este actul prin care se stabileşte şi se 

individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de 

persoanele îndreptăţite potrivit legii.
155

 

 Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenului prevăzut de 

Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.
156

 

 Obligaţiile fiscale accesorii sunt scadente la: 

a) dacă sunt comunicate în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de 

plată este până la data de 5 a lunii următoare; 

b) dacă sunt comunicate în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de 

plată este până la data de 20 a lunii următoare. 

Obligaţiile fiscale eşalonate sau amânate la plată, precum şi 

accesoriile acestora se plătesc la termenul stabilit în documentul de 

eşalonare. 

 Obligaţiile fiscale, care nu au prevăzute termene de plată, se 

plătesc la termenul stabilit de organul fiscal. 

 Contribuţiile sociale se plătesc până la data de 25 a lunii următoare, 

cele pentru care se efectuează plata drepturilor salariale. 

 Prin derogare de la dispoziţiile legale în vigoare, în cazul 

următoarelor categorii de contribuabili, impozitele şi contribuţiile aferente 

veniturilor din salarii se plătesc astfel: 

a) contribuabilii care au statut de microîntreprinderi, până la data de 

25 inclusiv a lunii următoare trimestrului
157

; 

                                                 
154

 Art. 108 din C. pr. f.  Asemenea titluri pot fi: a) decizia de impunere emisa de organele competente 

potrivit legii; b) declaraţia fiscala; c) decizia prin care se stabilesc creanţele de plata accesorii; d) declaraţia 

vamala; procesul verbal de constatare şi sancţionare întocmit de organul prevăzut de lege. 
155

 Art. 108 alin. 3 C. pr. f.  
156

 Art. 109 din C. pr. f.  
157

 În condiţiile legii 346/2004  privind stimularea înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
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b) persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, până la 

data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului; 

c) asociaţiile, fundaţiile sau alte entităţii fără personalitate, cu 

excepţia instituţiilor publice, până la data de 25 inclusiv a lunii 

ianuarie a anului următor.  

Contribuabilii pot să cunoască şi să prezinte creanţele fiscale 

exigibile, existente la o anumită dată prin solicitarea unui certificat de 

atestare fiscală. 

 Certificatul de atestare fiscală este un act fiscal emis de organul 

fiscal, care atestă creanţele fiscale exigibile datorate de o persoană fizică sau 

juridică la o anumita dată şi care nu stabileşte, modifică ori stinge obligaţii 

fiscale
158

. 

 Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data depunerii cererii de către contribuabil şi poate fi utilizat de 

persoanele juridice pe o perioadă de până la 30 de zile, iar de persoanele 

fizice pe o perioadă de până la 90 de zile de la data emiterii
159

.  

 Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv 

mijloace de transport fără atestat de certificare fiscală sunt nule de 

drept.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158

 Decizia nr. 6/2006 aprobata prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1553/2006, publicat în M. 

Of. nr. 836/11.10.2006. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 725/2006 privind aprobarea procedurii 

de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii 

bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat in M. Of. nr. 450/24.05.2006  
159

 Art. 109 alin 4 din C. pr. f.  
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Capitolul II. Stingerea creanţelor fiscale prin plată,  

compensare şi restituire. 

 

 

 Plata obligaţiilor fiscale se face de plătitori pe fiecare impozit, taxă şi 

altă contribuţie datorată bugetului general, consolidate prin intermediul 

băncilor, trezoreriilor şi altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de 

plată. 

 I. Stingerea obligaţiilor fiscale prin plată 

 Momentul plăţii diferă în funcţie de modalităţile de plată astfel
160

: 

a) în cazul plăţilor prin numerar, momentul plăţii este data înscrisă 

în documentul de plată eliberat de organul sau persoana abilitată de 

organul fiscal; 

b) în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal, momentul plăţii 

este data poştei înscrisă pe mandatul poştal; 

c) în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară, momentul 

plăţii este data la care băncile debitează contul plătitorului; 

d) în cazul plăţilor efectuate prin anulare de timbre fiscale, 

momentul plăţii este data înregistrării la organul fiscal competent a 

documentului sau a actului prin care s-au depus şi anulat timbrele 

datorate potrivit legii. 

 În situaţia apariţiei unor erorii in documentele de plată, data plăţii 

este data la care organul fiscal, la cererea contribuabilului, îndreaptă erorile 

din documentele de plată.
161

 

 Cererea pentru îndreptarea erorii poate fi depusă în decurs de un an 

de la data plăţii sub sancţiunea decăderii din termen. 

 Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de debitori, distinct pe fiecare 

impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate la bugetul general 

consolidat.
162

 

 Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe şi 

alte contribuţii, ordinea în care se sting aceste datorii este următoarea:
163

 

1. când suma plătită pentru a stinge toate datoriile nu este 

suficientă, se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă 

fiscală principal pe care îl stabileşte contribuabilul; 

                                                 
160

 Art. 110 alin. 3 din C. pr. f.  
161

 Art. 110 alin. 4 din C. pr. f. Potrivit deciziei nr. 1/2005 aprobata prin Ordinul Ministrului Finanţelor 

Publice nr. 507/2005, publicat in M. Of. nr. 360/27.04.2005, în cazul unor erorii datorate sistemului bancar 

in procesarea datelor referitoare la decontarea obligaţiilor fiscale depuse în mod corect de către plătitorii, 

plăţile se consideră a fi efectuate în termen de către plătitorii fără calcularea de obligaţii fiscale accesorii. 
162

 Art. 110 alin. 2 din c. pr. f.  
163

 Art. 111 C.pr. f. 
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2. în cadrul aceluiaşi tip de creanţă fiscală ,stabilit de 

contribuabil, stingerea se efectuează de drept în următoarea 

ordine:
164

 

a) sumele de plată datorate la obligaţiile fiscale eşalonate la plată; 

b) sumele de plată datorate obligaţiilor fiscale principale sau accesorii 

în ordinea vechimii; 

c) sumele de plată viitoare, conform graficului de plată al obligaţiilor 

fiscale, pentru care s-a obţinut eşalonarea la plată, până la 

concurenţa cu suma achitată; 

d) obligaţiile cu scadenţă viitoare, la solicitarea contribuabilului.
165

 

Vechimea obligaţiilor fiscale se stabileşte astfel:
166

 

a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale; 

b) în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii 

fiscale principale stabilite de organul competent, precum şi pentru 

obligaţiile fiscale accesorii; 

c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale 

rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale 

stabilite de contribuabil. 

II. Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare 

 Procedura stingerii obligaţiilor fiscale prin compensare este folosită 

atunci când ambele părţi,  atât organul fiscal cât si contribuabilii, dobândesc 

reciproc atât calitatea de creditor cât şi calitatea de debitor. 

 Prin folosirea procedurii compensării se sting creanţele administrate 

de Ministerul Finanţelor Publice cu creanţele debitorului. 

 Această situaţie de fapt fiscală există atunci când contribuabilii au de 

primit de la bugetul public sume de restituit sau de rambursat.  

 Compensarea se face până la concurenţa celei mai mici sume datorate 

la plata pentru obligaţiile fiscale datorate aceluiaşi buget.
167

 

 Dacă, după efectuarea compensării, rezultă diferenţe rambursat sau de 

restituit, se poate face compensarea obligaţiilor datorate altor bugete, în 

următoarea ordine:
168

 

                                                 
164

 Analiza acestor prevederi legislative procedurale permite sa observam ca în prima situaţie ordinea plăţii 

creanţelor fiscale este stabilita prin exprimarea de către contribuabil a voinţei sale spre deosebire de cea de 

a doua situaţie în care ordinea stingerii obligaţiilor fiscale este de drept, adică stabilita de lege fiind 

înlăturată astfel orice manifestare de voinţă a contribuabilului. 
165

 Trebuie observat ca in ceea ce priveşte plata unor obligaţii fiscale viitoare, indiferent ca reprezintă 

obligaţii fiscale pentru care s-a obţinut eşalonarea la plată sau obligaţii fiscale curente, plata acestora se 

face numai dacă contribuabilul hotărăşte asupra acesteia, organele fiscale fiind obligate să îi încaseze aceste 

plăţi.   
166

 Art. 111 alin. 3 din C. pr. f.  
167

 Art. 112 alin. 5 din C. pr. f. 
168

 Art. 112 alin. 5 din C. pr. f.  
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a) bugetul de stat; 

b) fondul de risc pentru garanţii de stat, pentru împrumuturi externe; 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat; 

d) bugetul Fondului naţional unic de asigurării sociale de sănătate; 

e) bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

f) fonduri comunitare cum ar fi PHARE, ISPA, fonduri structurale 

ale fondului de coeziune; 

 Compensarea se poate realiza la cererea debitorului făcută înainte 

de restituire sau rambursarea sumelor ce i se cuvin, sau din oficiu, de către 

organul fiscal ori de câte ori constată existenţa unor creanţe reciproce.  

 Compensarea poate fi efectuată în tot cursul termenului de prescripţie 

prevăzut de lege pentru fiecare obligaţie fiscală.
169

 

 III. Stingerea obligaţiilor fiscale prin restituire 

 Sumele de restituit reprezintă diferenţe de impozite rezultate 

din:
170

 

a) plăţi efectuate fără existenta unui titlu de creanţă; 

b) plăţi efectuate în plus faţă de obligaţia fiscală; 

c) plăţi efectuate ca urmare a unei erori de calcul; 

d) plăţi făcute ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale; 

e) cele de rambursat de la bugetul de stat; 

f) cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor 

organe competente potrivit legii; 

g) cele ramase după efectuarea distribuirii efectuate cu ocazia 

executării silite;
171

 

h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din 

reţinerile prin proprire, după caz, în temeiul hotărârilor 

judecătoreşti prin care se dispune executarea silită. 

Stingerea obligaţiilor fiscale prin restituire se efectuează la cererea 

debitorului, cu excepţia sumelor rezultate din regularizarea anuală a 

impozitului pe venit datorat de persoanele fizice când acesta se restituie din 

oficiu de către organul fiscal competent.
172

 

 Restituirea obligaţiilor fiscale la cererea debitorului se poate efectua 

numai după verificarea următoarelor condiţii:
173

  

                                                 
169

 Pct. 111.4  din Normele metodologice de aplicarea a C. pr. f.  
170

 Art. 113 C. pr. f. 
171

 Art. 167 C.pr.  f.  
172

 Art. 113 alin. 1 si 2 C. pr. f.  
173

 Art. 113 alin. 6 C. pr. f.  
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a) dacă debitorul înregistrează obligaţii fiscale restante, restituirea 

sumelor solicitate se poate efectua numai după efectuarea 

compensării cu sumele restante; 

b) dacă suma de rambursat sau de restituit este mai mică decât 

obligaţiile fiscale restante, se va efectua compensarea până la 

concureţa sumei de compensare sau de restituit; 

c) dacă suma de rambursat sau de restituit este mai mare decât suma 

reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului, se va efectua 

compensarea până la concurenţa obligaţiilor fiscale restante, 

diferenţa rezultată restituindu-se debitorului. 
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  Capitolul III. Dobânzi şi penalităţi de întârziere 

  

 Dobânzile şi penalităţile de întârziere sunt creanţe fiscale accesorii ale 

creanţelor fiscale principale
174

pe care contribuabilii le datorează pentru 

neachitarea obligaţiilor fiscale la termenele de scadenţă şi care sunt venituri 

ale bugetului căruia îi aparţine creanţa principală.
175

 

 Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele datorate cu 

titlu de:
176

 

- amenzi de orice fel; 

- obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii; 

- cheltuieli de executare silită; 

- cheltuieli judiciare; 

- sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în 

lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul 

faptei. 

Reglementări speciale din C. de pr. f. stabilesc de asemenea că nu se 

datorează dobânzi: 

- pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plata 

obligaţiilor fiscale restante; 

- în cazul în care unităţile bancare nu decontează sumele cuvenite 

bugetului public în termen de 3 zile de la data debitării contului 

plătitorului, acesta este obligat la plata dobânzilor şi penalităţilor 

de întârziere. Pentru recuperarea acestor sume băneşti, plătitorul se 

poate îndrepta împotriva unităţii bancare respective.
177

 

Nivelul majorărilor de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de  

                                                 
174

 Art. 21 lit. b )din C. pr. f.  
175

 Analiza dispoziţiilor procesuale din Capitolul al III –lea al C. pr. f. pune în evidenta folosirea de către 

legiuitor a unor noţiuni pe care nu le defineşte iar contextual în care sunt utilizate naşte confuzie în ceea ce 

priveşte sensul şi utilitatea juridică a lor. Astfel, noţiunile de dobânzi, penalităţii de întârziere şi majorării 

de întârziere sunt folosite in acelaşi context  fără a fi definite şi individualizate sub aspectul regimului lor 

juridic. Din aceasta cauza nu poate fi stabilita cu claritate sancţiunea ce trebuie aplicata contribuabililor 

care nu-si plătesc la termen obligaţiile fiscale. Aceasta poate fi dobânda, penalitate sau majorare de 

întârziere. Printr-o interpretare logica a prevederilor acestui capitol şi o interpretare sistematica a C. pr. f. se 

poate concluziona ca sancţiunile aplicate contribuabililor care nu-si plătesc obligaţiile fiscale la termen sunt 

dobânzile şi penalităţile de întârziere, sancţiuni care pot fi exprimate printr-o noţiune comuna şi anume 

aceea de majorării de întârziere. În ceea ce priveşte modalitatea de aplicare a dobânzilor şi penalităţilor de 

întârziere, folosind metodele de interpretare juridică mai sus precizate putem aprecia ca dobânzile sunt 

sancţiuni care se calculează până la cuantumul obligaţiei de plată iar sancţiunile care depăşesc acest 

cuantum sunt penalităţile de întârziere. Şi întru-un caz şi în celalalt nivelul de calcul al acestora este acelaşi 

respectiv de 0,1% pe fiecare zi de întârziere astfel cu se dispune in art. 116 alin. 5 din C. pr. f.  
176

 Art. 115 alin. 2 din C.. f.  
177

 Art. 117 C. pr. f.  
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întârziere
178

şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 

imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 

datorate, inclusiv.
179

 

 Prin excepţie de la această prevedere, calculul majorărilor de 

întârziere se face până la: 

- în cazul executării silite, data întocmirii procesului – verbal de 

distribuire inclusiv; 

- în cazul debitorului declarat insolvabil care nu are venituri şi 

bunuri urmăribile, până la data trecerii în evidenţe separate; 

- în cazul creanţelor fiscale stinse prin compensare, dobânzile şi 

penalităţile de întârziere se datorează până la data stingerii 

inclusiv;
180

 

În situaţia restituirilor sau rambursărilor de  la bugetul de stat,  

contribuabili au dreptul la dobânda din ziua următoare expirării termenului 

de la care se naşte obligaţia organului fiscal de restituire sau rambursare.
181
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 Art. 116 alin 5 C.pr. f.  
179

 Art. 116 alin. 1 din C. pr. f.  
180

 Art. 118 din C.pr. f. Aici este evidenţiată distinct data stingerii obligaţiei fiscale funcţie de modalităţile 

de efectuare a compensărilor.  
181

 Art. 120 C. pr. f.  
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                     Capitolul IV. Înlesnirile la plata 

 

 La cererea temeinic justificată a contribuabililor, organul fiscal 

competent poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante, atât înaintea 

începerii executării silite, cât şi în timpul efectuării acesteia, înlesniri 

la plată, în condiţiile legii.
182

 

 

 Capitolul V. Constituirea de garanţii 

 

 Organul fiscal poate solicita constituirea de garanţii pentru:
183

 

a) suspendarea executării silite la cererea debitorului; 

b) ridicarea măsurilor asiguratorii; 

c) asumarea obligaţiei de plată de către altă persoană prin 

angajament de plată; 

d) în alte cazuri prevăzute de lege. 

Tipurile de garanţii sunt următoarele:
184

 

a) consemnare de mijloace băneşti la o unitate a trezoreriei 

statului; 

b) scrisoare de garanţie bancară; 

c) ipotecă asupra unor bunuri imobile din ţară; 

d) gaj asupra unor bunuri mobile; 

e) fidejusiune. 

 

Capitolul VI. Măsuri asigurătorii 

 

Măsurile asigurătorii sunt acte procedurale fiscale prin care 

se indisponibilizează bunuri şi/sau venituri ale debitorului în 

scopul asigurării colectării creanţelor fiscale. 

Forma măsurilor asigurătorii este poprirea asiguratorie sau 

sechestrul asupra bunurilor mobile şi/sau imobile, proprietate a 

debitorului precum şi asupra veniturilor acestuia.
185

 

Măsurile asigurătorii se dispun atunci când există pericolul 

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

patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil 

colectarea. 

Măsurile asiguratorii se dispun de către: 

                                                 
182

 Art. 122 C. pr. f.  
183

 Art. 123 C. pr. f. 
184

 Art. 124 din C.pr. f. 
185

 Art. 126 alin. 2 din C. pr. f.  
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a) prin decizie de către organele fiscale; 

b) instanţele judecătoreşti; 

c) de alte organe competente. 

Procedura prin care sunt aduse la îndeplinire măsurile asigurătorii este  

procedura executării silite. 

 Măsurile asiguratorii se transformă în măsuri executorii odată cu 

individualizarea creanţei bugetare şi ajungerea acesteia la scadenţă. 

 Măsurile asigurătorii se ridică, prin decizie motivată de către 

creditorii fiscali, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la 

constituirea de garanţii. 

 

 

  Capitolul VII. Prescripţia dreptului de a cere executarea       

                      silită şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea  

 

 Dreptul de a cere executarea creanţelor fiscale precum şi dreptul de a 

cere compensarea sau restituirea se prescrie în termen de 5 ani şi începe să 

curgă de la 1 ianuarie  a anului următor celui în care a luat naştere 

creanţa.
186

 

 Suspendarea termenului de prescripţie se face în următoarele 

cazuri:
187

 

a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea 

termenului de prescripţie a dreptului la acţiune; 

b) în cazurile şi în condiţiile în care suspendarea executării este 

prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanţa judecătorească sau 

de alt organ competent, potrivit legii; 

c) pe perioada valabilităţii înlesnirii acordată potrivit legii; 

d) cât timp debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la executare 

silită; 

e) în alte cazuri prevăzute de lege. 

 

Întreruperea termenului de prescripţie se face în următoarele  

cazuri: 

a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea 

termenului de prescripţie a dreptului la acţiune; 

b) pe data îndeplinirii de către debitor, înaintea începerii executării 

silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligaţiei 

                                                 
186

 Art. 128 alin. 1 C. pr. f. 
187

 Art. 129 C. pr. f. 
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prevăzută în titlul executoriu ori a recunoaşterii în orice alt mod a 

datoriei; 

c) pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de 

executare silită; 

d) în alte cazuri prevăzute de lege. 

Efectele întreruperii termenului de prescripţie sunt următoarele: 

a) încetarea măsurilor de colectare a creanţei fiscale şi scăderea 

plătitorului din evidenţa analitică; 

b) sumele achitate de către debitor după împlinirea termenului de 

prescripţie nu se restituie. 

 

   Capitolul VIII. Stingerea creanţelor fiscale  

                                                              prin executare silită. 

  

Stingerea obligaţiilor fiscale prin executare silită se face de organul de 

executare competent prin intermediul executorilor fiscali. 

Veniturile bugetului general consolidate nu pot fi urmărite de nici un 

creditor pentru nici o categorie de creanţe în cadrul procedurii de executare 

silită.
188

 

Procedura executării silite a creanţelor bugetare se declanşează atunci 

când se constată că debitorul creanţei fiscale nu îşi plăteşte de bunăvoie 

obligaţiile fiscale datorate.
189

  

Organul de executare competent este organul fiscal în a cărui rază 

teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul obligaţiei fiscale.  

În situaţia în care bunurile urmăribile ale debitorului creanţei fiscale 

se află în raza teritorială a altui organ fiscal decât cel de domiciliu, 

efectuarea procedurii de executare silită se efectuează de organul fiscal în a 

cărui rază teritorială se află bunurile urmăribile, coordonarea întregii 

activităţi revenind şi în această situaţie organului fiscal de domiciliu.
190

 

Creanţele bugetare ale instituţiilor publice provenite din venituri 

proprii şi din raporturi juridice contractuale, precum şi creanţele bugetare 

administrate de Banca de Import – Export a României EXIMBANC –SA, se 

execută prin organe proprii. 
191

 

În cazul declarării falimentului şi atragerii răspunderii materiale a 

organelor de conducere ale societăţii comerciale declarate în faliment, prin 

                                                 
188

 Art. 135
1 
C. pr. f.  

189
 Art. 133 C.pr. f. 

190
 Art. 133 alin. 5 C. pr.f.  

191
 Art. 133 alin. 3 din C.pr. f.  
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derogare de la legea privind procedura insolvenţei,
192

 executarea acestora se 

face de organele de executare fiscală.
193

 

În cazul în care asupra aceloraşi venituri ori bunuri ale 

debitorului a fost pornită executarea, atât pentru realizarea titlurilor 

executorii privind creanţele fiscale, cât şi pentru titlurile ce se execută în 

condiţiile prevăzute de alte dispoziţii legale, executarea silită se face, potrivit 

dispoziţiilor codului de procedură fiscală de organele de executare prevăzute 

de acesta.
194

 

În cazul executării prin poprire executarea silită se face întotdeauna 

de organul de executare coordonator.
195

 

În cazul debitorilor solidari competent în efectuarea procedurii de 

executare este organul de executare coordonator în a cărui raza teritorială îşi 

are domiciliul fiscal debitorul despre care există indicii ca deţine mai multe 

venituri sau bunuri.
196

 

Executorii fiscali sunt funcţionari publici împuterniciţi în faţa 

debitorului şi a terţilor prin legitimaţie de executor fiscal şi delegaţie emisă 

de organul de executare silită. 

În vederea identificării bunurilor sau valorilor deţinute de debitorii 

bugetari ce pot fi executate silit şi pentru analiza evidenţei contabile a 

acestora, executorii fiscali pot să intre în încăperile ce reprezintă domiciliul 

sau reşedinţa acestora.  

Pătrunderea în încăperea sau reşedinţa debitorilor fiscali se face cu 

consimţământul acestora iar, în caz de refuz, organul de executare silită va 

cere autorizarea instanţei judecătoreşti.  

Accesul executorului fiscal în locuinţa, incinta de afaceri sau în orice 

altă încăpere a debitorului se poate efectua între orele 6,00 / 20,00, în orice 

zi lucrătoare. Executarea începută va putea continua în aceiaşi zi sau in zilele 

următoare. În cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, 

accesul în încăperi ale debitorului va avea loc şi în alte ore decât cele 

menţionate mai sus, precum şi în zile nelucrătoare, în baza autorizaţiei 

instanţei judecătoreşti. 

În absenţa debitorului, sau dacă acesta refuză accesul executorilor 

fiscali în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa acestuia, 

executorul fiscal poate sa pătrundă în acestea în prezenţa unui reprezentant 

                                                 
192
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194
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195
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al poliţiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forţelor publice şi a doi 

martori majori.  

Condiţiile începerii executării silite.  

1. Executarea silită a creanţelor bugetare se efectuează în temeiul 

unui titlu executoriu emis de organul de executare competent sau a unui alt 

înscris care, potrivit legii, constituie titlu executori.
197

 

Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală 

este scadentă.
198

 

2. Executarea silită a creanţelor fiscale începe prin comunicarea 

unei somaţii.
199

 

   Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge 

debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un 

exemplar al trilului executoriu.  

În cazul debitorilor solidari la plata creanţelor fiscale se va 

întocmi un singur titlu executoriu.
200

 

Procedura executării silite a creanţelor fiscale se desfăşoară cu 

respectarea următoarelor reguli;
201

 

1. executarea silită se întinde asupra tuturor bunurilor şi 

veniturilor proprietate a debitorului urmăribile potrivit 

legii; 

2. valorificarea bunurilor şi veniturilor urmăribile se 

efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea 

creanţelor fiscale şi cheltuielilor de executare; 

3. în cadrul procedurii de executare silita pot fi folosite 

succesiv sau concomitent modalităţile de executare 

silită prevăzute de codul de procedură fiscală; 

4. executarea silită a creanţelor fiscale nu se perimează; 

5. executarea silită se desfăşoară până la stingerea 

creanţelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a 

accesoriilor obligaţiilor principale; 

6. executorii fiscali au obligaţia calculării cuantumului 

accesoriilor obligaţiilor fiscale atunci când acestea sunt 

prevăzute în titlul executoriu şi nu sunt calculate. 

Procesul verbal prin care este stabilit cuantumul 

                                                 
197

 Art. 137 din C. pr. f. Per a contrario lipsa titlului executoriu nu permite începerea executării silite în 
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 Art. 141 C. pr. f.  
200

 Art. 137 alin. 6. C. pr. f.  
201

 Art. 138 din C. pr. f.  
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accesoriilor constituie titlu executoriu care se comunică 

debitorului; 

7. garanţiile reale şi celelalte sarcinii reale stabilite asupra 

bunurilor supuse executării silite au un grad de 

prioritate atât faţă de terţi cât şi faţă de stat; 

8. în toate actele de executare trebuie să se indice titlul 

executoriu şi să se arate natura şi cuantumul debitului 

ce face obiectul executării.
202

 

Evaluarea bunurilor supuse executări silite se face de organul de 

executare prin experţi evaluatori proprii sau prin experţii evaluatori 

independenţi, ţinând cont de rata inflaţiei.
203

 

 Executarea silită se suspendă în următoarele situaţii:
204

 

1. când suspendarea a fost dispusă de instanţă sau de 

creditor, în condiţiile legii; 

2. la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, în 

condiţiile legii; 

3. la solicitarea debitorului pentru a achita debitul, în 

termen de 15 zile de la primirea procesului verbal de 

sechestru, din veniturile bunului urmărit;
205

 

4. în cazuri excepţionale, prin hotărâre de Guvern, pe o 

perioadă de cel mult 6 luni de zile şi doar o singură 

dată pentru acelaşi debitor; 

5. în cazul în care popririle înfiinţate generează 

imposibilitatea debitorului de a-şi continua activitatea 

economică;
206

 

6. în alte cazuri prevăzute de lege. 

Executarea silită se întrerupe în cazurile prevăzute de lege. 

Executarea silită nu se întrerupe pe perioada în care un contribuabil 

este declarat insolvabil.
207

 

 Executarea silită încetează dacă:
208

 

1. s-au stins integral obligaţiile fiscale, accesoriile fiscale şi 

cheltuielile de executare; 
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2. a fost desfiinţat titlul executoriu; 

3. în alte cazuri prevăzute de lege. 

   

A. Executarea silită prin poprire 

 

 Executarea silită prin poprirea sumelor ce se cuvin debitorului poate 

fi exercitată asupra următoarelor categorii de venituri şi disponibilităţi 

băneşti ale acestuia astfel: 

1. sume urmăribile necondiţionat 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 acestea le vor datora şi/sau deţine în viitor în 

temeiul unor raporturi juridice existente;
209

 

2. sume urmăribile în anumite limite legale. În această categorie 

sunt cuprinse veniturile băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca 

angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele şi indemnizaţiile cu 

destinaţie specială, care sunt supuse urmăririi numai în condiţiile prevăzute 

de C. pr. civilă.
210

 

 Nu sunt supuse executării silite prin poprire sumele reprezentând 

credite nerambursabile sau finanţări primate de la instituţii sau organizaţii 

internaţionale pentru derularea unor programe sau proiecte.
211

 

 Poprirea asupra veniturilor sau disponibilităţilor debitorului este 

dispusă (înfiinţată) de organul de executare fiscală. 

 Înfiinţarea popririi se face de către organul de executare fiscală 

printr-o adresă (înştiinţare) pe care o trimite, împreună cu o copie 

certificată de pe titlul executoriu, terţului poprit şi debitorului.
212

 

 Poprirea nu este supusă validării.
213

  

   Poprirea este considerată înfiinţată din momentul primirii adresei de 

înfiinţare de către terţul poprit, care înregistrează atât ziua cât şi ora primirii 

adresei de înfiinţare a popririi .
214

 

 După înfiinţarea popririi, terţul poprit are următoarele obligaţii:
215

 

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; 
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b) să indisponibilizeze bunurile necorporale poprite, înştiinţând 

despre aceasta organul de executare; 

c) să procedeze la distribuirea sumelor potrivit ordinei de preferinţă 

atunci când sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi 

creditori;
216

 

Executarea prin proprie de către terţul poprit – băncile – a 

veniturilor sau disponibilităţilor debitorilor fiscali deţinători de conturi 

bancare, se realizează prin decontarea documentelor de plată primate, 

respectiv debitarea conturilor debitorilor. Băncile nu vor accepta alte plaţi 

din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale 

înscrise în adresa de înfiinţare a popririi cu excepţia  sumelor necesare plăţii 

drepturilor salariale.
217

 

 Încălcarea acestei obligaţii de către terţul poprit – banca – atrage 

nulitatea oricărei plăţi şi răspunderea solidara a terţului poprit cu debitorul, 

în limita sumelor supuse indisponibilizării.
218

  

 Încetarea executării silite prin poprire se realizează în momentul în 

care debitorul obligaţiei fiscale a plătit la termenul stabilit prin somaţiei 

sumele ce la datora bugetului public sau la momentul recuperării integrale a 

debitului obligaţiei fiscale faţă de care s-a dispus executarea prin poprire. 

 În situaţia în care terţul poprit nu execută poprirea, acesta, la 

solicitarea organului de executare, poate fi supus executării silite prin 

poprire prin hotărârea instanţei judecătoreşti în a cărei raza teritoriala îsi are 

domiciliul.
219

 

 

B. Executarea silită a bunurilor mobile 

 

Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale 

debitorului
220

inclusiv bunurile necesare desfăşurării activităţii de 

comerţ.
221
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Prin excepţie de la această regulă nu sunt supuse executării silite  

bunurile debitorului persoană fizică necesare vieţii şi muncii sale, precum şi 

familiei sale şi anume:
222

 

1. bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor şi  

la formarea profesională, precum şi cele necesare profesiei sau altei ocupaţii 

cu caracter permanent, inclusiv cele necesare desfăşurării activităţii agricole, 

cum sunt uneltele, seminţele, îngrăşămintele, furajele şi animalele de 

producţie şi de lucru ; 

2. bunurile necesare strict uzului personal sau casnic al debitorului şi 

familiei sale, precum şi obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai 

multe de acelaşi fel; 

3. alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de  2 luni, 

iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele strict 

necesare până la noua recoltă; 

4. combustibilul necesar debitorului şi familiei sale pentru încălzit şi 

pentru prepararea hranei, socotit pe trei luni de iarnă; 

5. obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii 

persoanelor bolnave; 

6. bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale. 

 

 Executarea silită a bunurilor mobile este realizată prin sechestrarea  

şi valorificarea bunurilor mobile. Sechestrul se instituie printr-un proces 

verbal, act administrativ fiscal care conferă creditorului fiscal un drept de gaj 

asupra bunului sechestrat în sensul prevederilor dreptului comun. 

 De la data întocmirii procesului verbal de sechestru, bunurile mobile 

sunt indisponibilizate,
223

orice acte de dispoziţie ulterior indisponibilizării 

este lovit de nulitate.
224

   

 

C. Executarea silită a bunurilor imobile 

 

Sunt supuse executării silite următoarele bunuri imobile:
225

 

a) bunurile imobile proprietate a debitorului; 

b) bunurile atribuite debitorului in urma partajului judiciar a bunurilor 

pe care le-a deţinut în proprietate comună, respectiv sulta; 

c) bunurile accesorii bunurilor imobile proprietate a debitorului. 

Nu este supus executării silite imobiliare spaţial minim locuit de  

                                                 
222
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debitorul persoană fizică şi de familia sa, cu excepţia creanţelor rezultate 

din săvârşirea unei infracţiuni. 

Executarea silită a bunurilor imobile este realizată prin sechestrarea  

şi valorificarea bunurilor imobile proprietate a debitorului.. Sechestrul se 

instituie printr-un proces - verbal, act administrativ fiscal care conferă 

creditorului fiscal un drept de ipotecă asupra bunului sechestrat în sensul 

prevederilor dreptului comun. 

 La instituirea sechestrului şi în tot cursul executării silite, organul de 

executare poate numi un administrator sechestru, dacă acesta măsură este 

necesară pentru administrarea imobilului urmărit, a chiriilor, a arendei şi a 

altor venituri obţinute din administrarea bunului, inclusiv pentru apărarea în 

litigii privind interesul respectiv.
226

 

 Suspendarea executării silite a bunurilor imobile poate avea loc la 

cererea debitorului prin care se angajează că în termen de 6 luni achită 

integral creanţele fiscale, fie din veniturile imobilului sechestrat, fie din alte 

venituri. 

 Pentru motive temeinice, organul de executare silită poate relua 

executarea silită înainte de împlinirea termenului de 6 luni.
227

 

 

D. Executarea silită a altor bunuri
228

 

 

1. Fructele neculese şi recoltele prinse de rădăcini care aparţin  

debitorului sunt supuse executării silite conform prevederilor privind 

executarea silită a bunurilor imobile; 

2. Recoltele şi fructele culese care aparţin debitorului sunt supuse  

executării silite conform prevederilor privind executarea silită a bunurilor 

mobile; 

3. Ansamblul de bunuri mobile sau imobile care aparţin debitorului  

pot fi supuse executării silite dacă organul de executarea apreciază că 

acestea pot fi valorificate în condiţii mai avantajoase. 

  

 Valorificarea bunurilor sechestrate 

 

 Procedura de valorificare a bunurilor sechestrate începe la împlinirea 

termenului de 15 zile de la încheierea procesului verbal de sechestru dacă, în 

acest termen, debitorul nu şi-a achitat creanţa bugetară. 
229
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 Excepţia la aceasta regulă procedurală fac situaţiile în care s-a dispus 

desfiinţarea sechestrului, suspendarea sau amânarea executării silite. 

 Valorificarea bunurilor sechestrate se face de organul de executare 

fiscal, ţinând seama atât de interesul legitim şi imediat al creditorului, cât şi 

de drepturile şi obligaţiile debitorului.
230

 

 Pentru aplicarea acestei reguli procedurale fiscale, C. de pr. f. 

stabileşte următoarele modalităţi de valorificare a bunurilor 

sechestrate:
231

 

a) înţelegerea părţilor; 

b) vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor mobile; 

c) vânzarea directă; 

d) vânzarea la licitaţie; 

e) alte modalităţi stabilite de lege, inclusiv 

valorificarea bunurilor prin case de licitaţie, agenţii 

imobiliare sau societăţi de brokeraj, după caz. 

Ca regulă, vânzarea bunurilor sechestrate se face numai către  

persoane fizice sau juridice care nu au obligaţii fiscale restante, cu excepţia 

celor care au obţinut, potrivit legii, reduceri, amânări sau eşalonări la 

plată.
232

 

 Valorificarea bunurilor prin înţelegerea părţilor se realizează de 

debitorul însuşi,
233

 cu acordul organului de executare fiscală. Debitorul este 

obligat sa comunice organului de executare fiscală propunerile ce i s-au 

făcut şi nivelul de acoperire a creanţei. Preţul propus de compărator şi 

acceptat de organul de executare nu poate fi mai mic decât preţul de evaluare 

al bunului supus valorificării. 

 Valorificarea bunurilor prin vânzare directă se poate realiza în 

următoarele cazuri:
234

 

a) bunurile sechestrate perisabile sau suspuse degradării; 

b) înaintea începerii procedurii de valorificarea prin licitaţie, dacă se 

recuperează integral creanţa fiscală; 

c) după finalizarea unei licitaţii, dacă bunul/bunurile sechestrate nu 

au fost vândute şi se oferea cel puţin preţul de evaluare. 

Vânzarea directă se realizează prin încheierea unui proces – verbal  

care constituie titlu de proprietate. 
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 Vânzarea bunurilor la licitaţie se realizează prin efectuarea 

procedurii de publicitate a vânzării cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată 

pentru desfăşurarea licitaţiei.
235

 

 Vânzarea la licitaţie a bunurilor sechestrate este organizată de o 

comisie condusă de un preşedinte.
236

 

 Licitaţia se ţine la :
237

 

- locul unde se află bunurile sechestrate; 

- locul stabilit de organul de executare; 

- în spatiile pe care le deţine debitorul, dacă sunt adecvate acestui 

scop. 

Preţul de pornire al licitaţiei este preţul de evaluare pentru prima  

licitaţie, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru a treia 

licitaţie.
238

 

 Dacă la prima licitaţie nu s-au prezentat ofertanţi sau nu s-a obţinut 

cel puţin preţul de pornire a licitaţiei, organul de executare fiscala va fixa un 

nou termen, in cel mult 30 de zile, în vederea ţinerii celei de-a doua 

licitaţie.
239

 

 În cazul în care nu s-a obţinut preţul de pornire nici la a doua licitaţie, 

ori nu s-au prezentat ofertanţi, organul de executare va fixa un termen în cel 

mult 30 de zile, în vederea ţinerii cele de a treia licitaţii. La a treia licitaţiei 

creditorii urmăritori sau intervenienţii nu pot să adjudece bunurile  spre 

vânzare la un preţ mai mic de 50% din preţul de evaluare.
240

  

 Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai 

mic preţ, dar nu mai puţin decât preţul de pornire. În cazul prezentării unui 

singur ofertant la licitaţie, comisia poate să-l declare adjudecător dacă acesta 

oferea cel puţin preţul de pornire a licitaţiei.
241

  

 După adjudecarea bunului, adjudecătorul este obligat să plătească 

preţul diminuat cu contravalorea taxei de participare, în cel mult 5 zile de la 

data adjudecării.
242
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 Dacă adjudecătorul nu plăteşte preţul, licitaţia se va relua în termen de 

10 zile de la data adjudecării.
243

 

 În cazul vânzării bunurilor imobile la licitaţie, cumpărătorii pot 

solicita plata preţului în rate, în cel mult 12 rate, cu un avans minim de 50% 

din preţul de adjudecare a bunului imobil şi cu plata unei dobânzi.
244

  

Dacă bunurile supuse executării silite nu pot fi valorificate prin 

modalităţile stabilite de Codul de procedură fiscal., respectiv prin înţelegerea 

parţilor, vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor mobile, vânzarea 

directă, vânzarea la licitaţie, alte modalităţi stabilite de lege, inclusiv 

valorificarea bunurilor prin case de licitaţie, agenţii imobiliare sau societăţi 

de brokeraj, după caz, se reia procedura de valorificare până la 

împlinirea termenului de prescripţie.
245

 

 Cheltuielile de executare silită sunt în sarcina debitorului.
246

 

 Suma realizată în cursul procedurii de executare silită reprezintă 

totalitatea sumelor încasate după comunicarea somaţiei prin orice modalitate 

de valorificare a executării silite.
247

 

 Creanţele fiscale se sting  cu sumele realizate în ordinea vechimii, 

mai întâi creanţa principala şi apoi accesoriile.
248

 

 În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulţi 

creditori sau când până la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate au 

depus şi alţi creditori titlurile lor, distribuirea sumei se face potrivit 

următoarei ordine de preferinţă:
249

 

 a) creanţele reprezentând cheltuielile de orice fel făcute cu urmărirea 

şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie;  

b) creanţele reprezentând salariile şi alte datorii asimilate acestora;  

c) creanţele rezultând din obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru copii 

sau de plată a altor sume periodice, destinate asigurării mijloacelor de 

existenţă;  
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 Art. 160 alin. 2 C. pr. f.  
244

 Art. 161 C. pr. f.  
245

 Art. 163 C.pr. f.  
246

 Art. 165 C. pr. f. Conform pct. 164.1 din Normele metodologice de aplicare a C. de pr. f. cheltuielile de 

executare silita a creanţelor bugetare reprezintă totalitatea cheltuielilor necesare efectuării procedurii de 

executare silita, reprezentând plaţi a unor servicii, cum sunt: a) sumele reprezentând cheltuieli pentru 

comunicarea somaţiei şi a celorlalte acte procedurale; b) sumele reprezentând cheltuieli de evaluare a 

bunului supus executării; c) sumele reprezentând alte cheltuieli privind sechestrarea, ridicarea, 

manipularea, transportul, depozitarea, conservarea precum şi culegerea fructelor, după caz; d) sumele 

reprezentând cheltuieli efectuate pentru administrarea bunurilor imobile; e) remuneraţia custodelui sau a 

administratorului sechestru; f) sumele reprezentând cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiei; g) alte 

cheltuieli necesare procedurii de executare silita a creanţelor bugetare.  
247

 Art. 166 alin. 1 C. pr. f.  
248

 Art. 166 alin. 2 C. pr. f.  
249

 Art. 167 C. pr. f.  



 114 

d) creanţele din impozite, taxe şi alte contribuţii bugetare; 

e) creanţele rezultând din împrumuturi acordate de stat;  

f) creanţele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor 

pricinuite proprietăţii publice prin fapte ilicite;  

g) creanţele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, 

prestări de servicii sau execuţii de lucrări şi din chirii sau amenzi; 

h) creanţele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau  

bugetelor locale; 

 i) alte creanţe.  

Creditorii fiscali care au privilegii prin efectul legii şi care  

îndeplinesc condiţiile de publicitate sau posesie a bunului mobil au prioritate 

faţă de alţi creditori care au garanţii reale asupra bunului respectiv.
250

 

 Creditorii care au asupra bunului vândut un drept de gaj sau ipotecă 

sau alte drepturi reale, vor fi plătiţi înaintea creanţelor privind drepturile 

salariale şi alte drepturi de aceiaşi natură. 
251

   

Accesoriile creanţei principale vor urma ordinea de preferinţă a  

creanţei principale.
252

 

 Eliberarea sau distribuirea sumei rezultată din executarea silită se va 

face după trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei.
253

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
250

 Art. 168 alin. 1 C. pr. f.  
251

 Art. 168 alin. 3 C. pr. f.  
252

 Art. 158 alin. 2 C. pr. f.  
253

 Art. 168 alin. 5 C. pr. f.  
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  Capitolul XI. Contestaţia la executare silită 

 

 Contestaţia la executare se poate face :
254

 

a) împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea 

prevederilor C. de pr. f.; 

b) împotriva refuzului organului de executare de a efectua un act de 

executare silită. 

Obiectul contestaţiei îl reprezintă titlul de executare silită în temeiul  

căruia a fost pornita executarea silită.
255

 

 Termenul de contestatei este de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de 

la data de :  

a) contestatorul a luat cunoştinţă de executare ori de actul de 

executare pe care îl contestă, în orice mod; 

b) contestatorul a luat cunoştinţă de refuzul organului de executare de 

a îndeplini un act de executare; 

c) cel interesat a luat cunoştinţă de eliberarea sau distribuirea sumelor 

pe care le contestă. 

Judecarea contestaţiei se face de instanţa în a cărei rază teritorială se  

găsesc bunurile ori, în cazul executării prin poprire, îşi are domiciliul sau 

sediul terţul poprit.
256

 

 Prin judecarea contestaţiei la executare instanţa poate decide: 

a) la cererea debitorului, asupra împărţirii bunurilor pe care le deţine  

în proprietate comună cu alte persoane; 

b) admiterea contestaţiei şi: 

- anularea actului de executare contestat; 

- îndreptarea actului de executare contestat; 

- anularea ori încetarea executării însăşi;
257

 

- anularea sau lămurirea titlului executoriu; 

- efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată. 

c) respingerea contestaţiei şi: 

- obligarea contestatorului, la cererea organului de executare, la 

despăgubiri pentru pagube cauzate prin întârzierea executării; 

- obligarea contestatorului la plata unei amenzi de 50 la 1000 lei 

când contestaţia a fost exercitată cu rea credinţă.  

 

                                                 
254

 Art. 169 alin. 1 C. pr. f.  
255

 Art. 169 alin. 3 C. pr. f.  
256

 Art. 171 alin. 1 C. pr. f.  
257

 Conform art. 171 alin 4 din C. pr. f. în cazul anulari actului de executare contestat sau al încetării 

executării însăşi şi al anulării titlului executoriu, instanţa poate dispune prin aceiaşi hotărâre să i se restituie 

celui îndreptăţit suma ce i se cuvine din valorificarea bunurilor sau din reţinerile din poprire. 
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Capitolul XII. Stingerea creanţelor fiscale  

                                             prin alte modalităţi 

 

  

 Alte modalităţi de stingere a creanţelor fiscale sunt: 

- darea în plată; 

- insolvabilitatea; 

- anularea creanţelor fiscale. 

 

1. Darea în plată 

 

 Darea în plată, ca modalitate specifică de stingere a creanţelor fiscale, 

constă în trecerea în proprietatea publică a statului sau a unităţilor 

administrativ teritoriale a bunurilor imobile ale debitorului, inclusiv cele 

supuse executării silite.
258

 

 Darea în plată se face la cererea creditorului, oricând, cu acordul 

debitorului.
259

 

 Creditorul îşi exprimă acordul printr-o decizie emisă de o comisie 

specială, constituită prin ordin al ministrului finanţelor publice sau după caz, 

de către unitatea administrativ teritorială. 

 În situaţia în care comisia fiscală admite cererea debitorului, bunurile 

oferite de către acesta  trec în proprietatea statului sau a unităţii administrativ 

teritoriale în baza unui proces – verbal de trecere a bunului imobil în 

proprietatea publică sau a unităţii administrativ – teritoriale , proces – 

verbal care constituie titlu de proprietate.
260

 

 Creanţele fiscale stinse prin această modalitate pot să renască în 

cadrul termenului de prescripţie în următoarele situaţii: 

1. Dacă bunurile date în plată au fost revendicate şi restituite  

potrivit legii, terţelor persoane.
261

În această situaţie creanţele fiscale renasc, 

respectiv, debitorul va fi obligat la plata sumelor strânse prin această 

modalitate, de la data la care bunurile imobile au fost restituite terţului. 

2. Dacă în interiorul termenului de prescripţie, comisia care a  

aprobat darea în plată ia cunoştinţă de unele aspecte privind bunurile 

imobile, necunoscute la data aprobării cererii debitorului, poate decide, pe 

                                                 
258

 Art. 171
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, teza I, C. pr. f.  

259
 Art. 171

1 
, teza II, C. pr. f.  

260
 Art. 174
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 alin. 4 C. pr. f.  
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baza situaţiei de fapt, revocarea în tot sau în parte a deciziei prin care s-a 

aprobat stingerea creanţelor fiscale.
262

 

 Şi în această situaţie debitorul va fi obligat la plata creanţelor fiscale, 

în totalitate sau parţial, stinse prin această modalitate de stingere a creanţelor 

fiscale. 

 În ambele situaţii mai sus precizate, pentru perioada cuprinsă între 

data trecerii în proprietate publică şi data la care au renăscut creanţele 

fiscale, nu se datorează majorări de întârziere.
263

  

 

2. Insolvabilitatea 

  

 În sensul Codului  de procedură fiscală, este insolvabil debitorul ale 

cărui venituri sau bunuri au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de 

plată sau care nu au venituri sau bunuri insolvabile.
264

 

 Prin excepţie de la principiul conform căruia executarea silită nu 

se întrerupe pe perioada în care contribuabilul a devenit insolvabil, 
265

în 

cazul debitorilor declaraţi insolvabili pentru că nu au bunuri sau venituri 

urmăribile, executarea silită se întrerupe.
266

 

 În această situaţie, organul fiscal dispune scoaterea creanţei din 

evidenţa curentă şi trecerea ei într-o evidenţă specială. 

 De asemenea, acestea au obligaţia, ca cel puţin o dată pe an, să 

efectueze o investigaţie asupra stării acestor contribuabili, iar în situaţia în 

care vor constatata că a dobândit venituri sau bunuri urmăribile, vor lua 

măsuri pentru trecerea lor din evidenţa separată în evidenţa curentă şi 

executarea silită.
267

    

 În situaţia debitorilor insolvabili, la sfârşitul perioadei de 

prescripţie, organele fiscale vor dispune scăderea creanţelor fiscale din 

evidenţa analitică pe plătitor dacă: 

a) debitorul fiscal nu a dobândit bunuri sau alte venituri care pot fi 

urmăribile; 

b) debitorul a decedat sau dispărut şi  nu există moştenitori care să 

accepte succesiunea. În această situaţie scăderea se poate face şi în 

cursul perioadei de prescripţie; 
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 Art. 171
1 
alin. 9 C. pr. f. 
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 Art. 171

1 
alin. 10 C. pr. f.  
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 Art. 172 alin.2 C. pr. f.  
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 Art. 144 alin. 3 C. pr. f.  
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 Art. 172 alin. 2 şi 3 C. pr. f.  
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 Art. 172 alin. 3 şi 4 din C. pr. f.  
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c) debitorul fiscal, persoană juridică, a fost radiat din registrul 

comerţului, indiferent dacă s-a atras sau nu răspunderea altor 

persoane pentru plata obligaţiilor fiscale, în condiţiile legii. 

 

3. Anularea creditelor fiscale 

 

Modalitatea de stingere a creanţelor fiscale prin anulare poate fi  

utilizată în următoarele situaţii:
268

 

a) atunci când cheltuielile de executare, exclusiv cele privind 

comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale 

supuse executării silite; 

b) atunci când creanţele restante aflate în sold la 31 decembrie a 

anului fiscal sunt mai mici de 10 lei ( RON).
269

  

 

  Capitolul XIII. Aspecte internaţionale 

 

 Normele procedurale fiscale cuprinse în această instituţie juridică 

fiscală reglementează procedura de recuperare în România a creanţelor 

fiscale aferente stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, 

precum şi recuperarea întru-un alt stat membru al Uniunii Europene a 

creanţelor fiscale aferente stabilite în România prin intermediul unor 

cereri de asistenta. 
270

 

 Cererile de asistenţă pot viza, fie o singură creanţă, fie mai multe 

creanţe, cu condiţia ca acestea sa fie în sarcina aceleaşi persoane. Nu se 

poate formula o cerere de asistenţă dacă valoarea totală a creanţei este mai 

mică decât echivalentul în lei a 1.500 euro, la cursul de schimb comunicat de 

BNR din ziua semnării cererii de recuperare.
271

 

 Creanţele fiscale aferente faţa de care se aplica aceste norme 

procedurale fiscale sunt stabilite limitativ în C. pr. f..
272

  

                                                 
268

 Art. 174 C. pr. f.  
269

 Conform art. 174  alin. 3 din C. pr. f., anual prin hotărâre a Guvernului se stabileşte plafonul creanţelor 

fiscale care pot fi anulate. Pentru autorităţile administraţiei publice locale această limită este limita maximă 

până la care prin hotărâre pot stabili plafonul creanţelor fiscale ce pot fi anulate 
270

 Art. 174
1 
C. pr. f.  

271
 Art. 174 

25 
C. pr. f.  

272
 Potrivit art. 174

2 
 creanţele fiscale aferente sunt: a) restituţiile, intervenţiile şi alte masuri care fac parte 

din sistemul de finanţare integrală sau parţială a Fondului European de Garantare a Agriculturii ( FEGA) şi 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR), inclusiv sumele datorate în cadrul acestei 

acţiunii; b) contribuţiile, cotizaţiile şi alte drepturi prevăzute în cadrul organizării comune a pieţelor din 

sistemul zaharului; c) drepturile de import reprezentând taxe vamale şi taxe cu efect echivalent prevăzute la 

importul de mărfuri, precum şi taxele de import prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul 

regimurilor specifice aplicate anumitor mărfuri care rezulta din transportarea produselor agricole; d) 

drepturile de export reprezentând taxele vamale şi taxele cu efect echivalent prevăzute la exportul de 
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De asemenea, în C. pr. f. sunt stabilite autorităţile din România ce au 

competenţă specială în aplicarea acestor norme procedurale.  

Competenţa specială a acestor autorităţi este determinată pe fiecare 

categorie de creanţele fiscale aferente de care se pot ocupa astfel:
273

 

- pentru creanţele privind fonduri europene pentru agricultură, taxa 

pe valoarea adăugată, accizele şi taxele pe primele de asigurare, 

competenţa revine Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscala; 

- pentru creanţele privind contribuţiile, cotizaţiile şi alte drepturi 

prevăzute în cadrul organizării comune a pieţei din sectorul 

zahărului, competenţa revine Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru 

Agricultură; 

- pentru creanţele care se datorează în cadrul operaţiunilor vamale, 

competenta revine Autorităţii Naţionale a Vămilor; 

- pentru creanţele privind impozitul pe venit şi pe capital, 

competenţă revine Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală şi 

autorităţilor administraţie publice , după caz. 

 

I. Asistenţa pentru recuperarea în România a creanţelor  

stabilite prin titluri de creanţă emise intr-un alt stat membru 

  

Procedura de recuperare a creanţelor stabilite prin titlu de creanţă 

întru-un alt stat membru al Uniunii Europene are stabilite următoarele etape: 

4. Furnizarea de informaţii.
274

  În această etapă procedurală,  

la solicitarea autorităţii competente dintr-un alt stat membru al Uniunii 

Europene, solicitare realizată printr-o cerere de informaţii , autoritatea 

competentă din România va furniza toate informaţiile necesare pentru 

recuperarea unei creanţe fiscale. 

 Prin excepţie, nu se furnizează informaţii în cazul în care:
275

 

a) informaţiile nu pot fi furnizate potrivit dispoziţiilor C. de pr. f.; 

b) informaţiile constituie secret profesional, industrial şi comercial; 

                                                                                                                                                 
mărfuri, precum şi taxele de export prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul regimurilor 

specifice aplicabile anumitor mărfuri care rezulta din transportarea produselor agricole;e) taxei pe valoarea 

adăugată; f) accizelor pentru: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele de cat berea şi vinurile, produse 

intermediare, alcool etilic, tutun prelucrat, produselor energetice şi energii electrica; g) impozitelor pe venit 

şi pe capital astfel cum sunt definite de Codul fiscal; taxele de prima de asigurare, inclusiv taxele de natură 

identică sau similară, care completează ori înlocuiesc taxele de primele de asigurare prevăzute de legea 

naţională; dobânzile, majorările de întârziere, penalităţile şi amenzile administrative şi cheltuielile privind 

creanţele menţionate la litera a) - h), cu excepţia oricărei sancţiunii penale prevăzute de legislaţia în vigoare 

în statul membru în care îşi are sediul autoritatea solicitanta.   
273

 Art. 174
3 
C/ pr. f.  
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 Art. 174
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 Art. 174
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c) furnizarea de informaţii ar aduce atingere securităţii sau ordinei 

publice din România. 

Autoritatea competentă din România are posibilitatea de a refuza  

acordarea asistenţei atunci când:
276

 

a) executarea silită ar implica venituri şi bunuri care, potrivit legii, 

sunt exceptate de la executarea silită; 

b) cererea de recuperare vizează creanţe fiscale pentru care perioada 

de la data emiterii titlului executoriu şi data cererii este mai mare 

de 5 ani.
277

 

5. Comunicarea actelor în statul membru  

       în care se află autoritatea solicitantă.
278

  

În această etapă procedurală, autoritatea competentă din România 

comunică autorităţii solicitante toate actele şi deciziile, inclusiv juridice, 

privind o creanţă sau recuperarea acesteia, emise în statul membru în care se 

află sediul autorităţii solicitante, fără a pune în cauză valabilitatea acestora. 

 Autorităţile competente din România trebuie să asigure 

confidenţialitatea asupra documentelor şi informaţiilor primate.
279

   

 Pentru punerea în aplicare a acestui principiu procedural, documentele 

şi informaţiile pot fi comunicate numai: 

a) persoanei fizice sau juridice vizate de cerea de asistentă; 

b) persoanelor şi autorităţilor însărcinate cu recuperarea creanţelor, 

numai în scopul recuperării; 

c) autorităţilor judiciare sesizate în cazurile referitoare la recuperarea 

creanţelor bugetare. 

6. Recuperarea creanţei şi aplicarea  

măsurilor asiguratorii.
280

 
  În aceasta etapă procedurală, la cererea autorităţii solicitante, 

autoritatea competentă din România procedează, potrivit dispoziţiilor 

privind recuperarea creanţelor bugetare, la recuperarea creanţelor care fac 

obiectul titlului executoriu transmis de autoritatea solicitantă , precum şi la 

ducerea la îndeplinirea, după caz, a măsurilor asigurătorii. 

 Recuperarea creanţelor fiscale se face numai în baza titlului 

executoriu transmis de autoritatea solicitantă o dată cu cerea de recuperare. 
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 Art. 174
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C. pr. f.  
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 Orice creanţă care face obiectul unei cereri de recuperare este 

considerată ca fiind o creanţă fiscală, ceea ce face ca sumele recuperate să 

intre în procedura de distribuire împreună cu alte creanţe fiscale.
281

 

 Recuperarea creanţei şi transferul acesteia la autoritatea solicitantă se 

face în moneda naţională a României.
282

 

 Pentru creanţele înscrise în titlul executoriu, debitorul datorează 

majorări de întârziere, începând cu ziua următore datei comunicării titlului 

executoriu şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

 Tot în această etapă a procedurii de recuperare a creanţelor fiscale, 

autoritatea competentă din România este obligată: 

a) să comunice autorităţii solicitante motivele pentru care creanţa nu 

este posibil a fi recuperată parţial sau integral; 

b) la expirarea fiecărei 6 luni de la data confirmării de primire a 

cererii să informeze autoritatea solicitantă asupra situaţiei sau 

rezultatului procedurii de recuperare. 

7. Modificarea ulterioară a creanţei.  
Această etapă procedurală se aplică atunci când autoritatea solicitantă 

comunică autorităţii competente din România modificarea în minus sau în 

plus a creanţei fiscale pentru care a solicitat recuperarea. 

 Atunci când cuantumul creanţei este mai mic decât cel stabilit prin 

titlul de creanţe şi cererea de recuperare, autoritatea competentă din 

România restituie debitorului suma percepută în plus. 

 Dacă cuantumul creanţei creşte, autoritatea competentă din România, 

dacă este posibil, conexează această nouă cerere de recuperare la cerea 

iniţială şi dă curs procedurii de recuperare.  

 Cheltuielile privind asistenţa sunt suportate de autoritatea 

competentă din România şi cad în sarcina debitorului.
283

 

 

II. Asistenţa pentru recuperarea într-un stat membru a 

creanţelor stabilite prin titluri de creanţe emise în România. 

 

Procedura de recuperare a creanţelor stabilite printr-un titlu executoriu  

emis în România dintr-un stat membru al Uniunii Europene are următoarele 

etape: 

1. Solicitarea de informaţii.
284

 In aceasta etapă, autoritatea  
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competentă din România solicită autorităţii dintr-un stat membru al Uniunii 

Europene, denumită autoritate solicitată,  informaţii utile, pentru 

recuperarea unei creanţe fiscale, despre debitor sau despre orice altă 

persoană din acel stat, care este obligată la plata creanţei fiscale, stabilite 

prin titlul de creanţă fiscală.  

Autoritatea competentă din România poate retrage în orice moment  

cererea de informaţii pe care a transmis-o autorităţii solicitate. Decizia de 

retragere se comunică în scris autorităţii solicitate.
285

 

2. Comunicarea actelor emise în România.
286

  
În această etapă procedurală, autorităţile competente din România 

comunică autorităţii solicitate cererea de asistenţă la care anexează actele 

emise în România privind creanţa, inclusiv deciziile juridice, faţă de care 

solicită asistenţa.  

3. Recuperarea creanţelor stabilite în România.
287

  

Pentru recuperarea creanţelor stabilite în România, autoritatea 

competentă adresează autorităţii solicitate o cerere de recuperare sau de 

ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii, însoţită de titlul de creanţă 

emis în România.  

Cerea de recuperare a creanţelor fiscale stabilite în România se poate  

face de către autoritatea competentă din România numai dacă sunt 

îndeplinite următoarele condiţii: 

a) creanţa sau titlul executoriu nu este contestat în România; 

b) a fost realizată în România procedura de recuperare în temeiul 

titlului executoriu, iar masurile luate nu au condus la plata 

integrală a creanţei; 

În situaţia în care creanţa se modifică în plus, autoritatea competentă  

din România printr-o cerere suplimentară va solicita autorităţii solicitate 

recuperarea şi a diferenţei de creanţă. 

 Dacă cererea de recuperare rămâne fără obiect ca urmare a încasării 

creanţei, a anularii ei sau din orice alte motiv, autoritatea competentă din 

România va informa de îndată autoritatea solicitată despre acest lucru. 

 Cheltuielile privind asistenţa se suportă de autoritatea solicitată şi 

cad în sarcina debitorului de la care le recuperează autoritatea competentă 

din România.
288
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 Art. 174
12 

alin. 5 C. pr. f.  
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 Art. 174
13 

C. pr. f.  
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 Art. 174
14 

C. pr. f.  
288

 Art. 144
15 

C. pr. f. 
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 Persoanele interesate, în cursul procedurii de recuperare a 

creanţelor fiscale, pot formula contestaţie împotriva creanţei sau a 

măsurii de executare.
289

 

 Contestaţia împotriva creanţei.  

 Contestaţia se depune de cei interesaţi la instanţe sau la autoritatea 

competentă pentru soluţionarea contestaţiilor din statul membru al Uniunii 

Europene în care se află sediul autorităţii solicitante.  

 Această acţiune se notifică  autorităţii solicitate de către autoritatea 

solicitantă sau de către persoana interesată care a formulat contestaţia. 

 Din momentul notificării, autoritatea solicitată suspendă procedura de 

executare şi aşteaptă decizia instanţei sau autorităţii competente pentru 

soluţionarea contestaţiei. 

 Prin excepţie la aceasta regulă procedurală, contestaţia nu se 

suspendă dacă autoritatea solicitantă formulează o cerere contrara prin care 

solicită autorităţii solicitate să recupereze creanţa contestată,  în măsura în 

care dispoziţiile legale, reglementările şi practicile administrative în vigoare 

permit acest lucru. 

  Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea solicitată informează 

autoritatea solicitantă în cel mai scurt timp şi, în orice caz în termen de o 

lună de la primirea cererii de recuperare. 

 Dacă soluţia instanţei sau autorităţii competente în soluţionarea 

contestaţiei este favorabilă persoanei interesate, autoritatea solicitantă 

trebuie să recupereze orice sumă recuperată precum şi să plătească orice 

compensaţie datorată. 

 Contestaţia împotriva măsurii de executare. 

 În cazul în care contestaţia se referă la măsurile de executare luate în 

statul membru în care se află sediul autorităţii solicitate, contestaţia este 

depusă în faţa instanţei sau a autorităţii competente pentru soluţionarea 

contestaţiei din statul membru respectiv. 

 Decizia tribunalului judiciar sau administrativ, atunci când este 

favorabilă autorităţii solicitante, constituie titlul executoriu, iar recuperarea 

creanţei fiscale la care se refera cererea de asistenţă se efectuează în baza 

acestei cereri.  

 Prescripţia dreptului de a cere executarea silită prin asistenţă 

internaţională operează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în 

statul membru în care se afla sediul autorităţii solicitante. 

                                                 
289

 Art. 174
20 

C. pr. f.  
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 Actele de recuperare efectuate de autoritatea solicitată au drept efect 

suspendarea sau întreruperea termenului de prescripţie dacă au acest 

efect şi în statul membru în care se află sediul autorităţii solicitante.
290
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Titlul XI. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR  

  FORMULATE ÎMPOTRIVA  

  ACTELOR ADMINISTRATIV FISCALE 

 

  Capitolul I. Dreptul la contestaţie. 

 

 Au dreptul să conteste titlul de creanţă sau alte acte administrativ 

fiscale contribuabilii, persoane fizice sau juridice, care se consideră lezaţi în 

drepturile lor printr-un act administrativ –fiscal sau prin lipsa acestuia.
291

 

 Din punct de vedre al naturii sale juridice, contestaţia împotriva 

titlului de creanţă sau a altor acte administrativ – fiscale este o cale 

administrativă de atac care se exercita la organul fiscal, respectiv vamal, al 

cărui act administrativ este atacat, cauză pentru care nu înlătură dreptul la 

acţiune în instanţă a celui care se consideră lezat în drepturile sale prin actele 

administrativ fiscale care fac obiectul contestaţiei.
292

  

 Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele sau măsurile stabilite 

şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă fiscală sau în actul 

administrativ fiscal atacat.
293

 

 În situaţia în care contestatorul precizează că obiectul contestaţiei îl 

formează actul administrativ atacat, fără însă a menţiona, înăuntrul 

termenului acordat de organul de soluţionare, cuantumul sumei total 

contestate, individualizată pe feluri de impozite, taxe, datorie vamală, 

contribuţii, precum şi accesorii ale acestora, sau măsurile pe care le contestă, 

contestaţia se consideră formulă împotriva întregului act administrativ – 

fiscal.
294

 

 Contestaţia se depune, motivată în fapt şi în drept, la organul 

fiscal, respectiv vamal, al cărui act administrativ este atacat.
295

 

  Contestaţia este scutită de taxă de timbru. 

 Din punct de vedere al formei şi conţinutului,  contestaţia se 

formulează în scris şi cuprinde;
296
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 Art. 175 alin. 2 C. pr. f.  
292

 În condiţiile art. 175 alin. 3, 4 si 6 din C. pr. f.  baza de impunere şi impozitul, taxa sau contribuţia 

stabilită prin decizia de impunere se contestă numai împreună.  

 Bazele de impunere constatate separate într-o decizie referitoare la baza de impunere pot fi atacate 

numai prin contestarea acelei decizii. 

 De asemenea, pot fi contestate deciziile de impunere prin care sunt stabilite impozite, taxe, 

contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidate. 
293

 Art. 176 alin. 2 C. pr. f.   
294

 Pct. 2.1 din Normele metodologice de aplicare a C. pr. f.  
295

 Art. 176 alin. 3 din C. pr. f. Potrivit pct. 2.5 din Normele metodologice, daca contribuabilul nu-si 

motivează contestaţia în fapt şi în drept, în termen de 5 zile de la data solicitării acestui lucru de cărte 

organul fiscal, aceasta este respinsa ca nemotivata.  
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a) date de identificare a contestatorului; 

b) obiectul contestaţiei; 

c) motivele de fapt şi de drept; 

d) dovezile pe care se întemeiază; 

e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum 

şi ştampila în cazul persoanelor juridice. 

Termenul de depunere a contestaţiei este de 30 de zile de la data  

comunicării actului administrativ fiscal sau 3 luni de la data comunicării 

actului administrativ fiscal, atunci când în conţinutul actului administrativ 

fiscal nu este arătat termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la 

care se depune contestaţia.
297

 

În ambele situaţii, nedepunerea contestaţiei în termen este sancţionată 

cu  decăderea din termen.
298

 

Prin excepţie la aceasta regulă, excepţie introdusă prin Normele 

metodologice de aplicare a C. pr. f.,
299

în condiţiile în care din actele 

dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a 

contestaţiei, iar in urma demersurilor întreprinse nu se poate face dovada 

datei la care contestatorul a luat cunoştinţă de actul administrativ fiscal 

atacat, aceasta va fi considerată depusă în termenul legal. 

Contestaţia poate fi retrasă de către contestator până la soluţionarea 

acesteia. Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o 

nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia. 
300
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 Art. 176 alin. 1 C. pr. f.  
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 Art. 177 alin. 1 si 4 din C. pr. f.  
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 Art. 177 alin. 1 C. pr. f.  
299

 Pct. 3.9 din Normele metodologice de aplicare a C. pr. f.  
300

 Art. 178 alin. 1 si 2 din C. pr. f.  
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  Capitolul II. Competenţa de soluţionare a contestaţiei.  

              Decizia de soluţionare  
 

 Organul competent să soluţioneze contestaţia formulată de 

contribuabili împotriva actelor administrative fiscale este organul fiscal 

emitent al actului atacat.
301

 

 În cazul refuzului nejustificat de a emite actul administrativ –

fiscal, organul competent să soluţioneze contestaţia este organul ierarhic 

superior organului fiscal competent sa emită actul atacat.
302

 

 Pe lângă aceasta competenţă materială generală, C. de pr. f. stabileşte 

şi o competenţă materială specială determinată în funcţie de cuantumul 

sumelor care fac obiectul contestaţiilor astfel:
303

  

a) contestaţiile prin care sumele contestate au un cuantum sub 

500.000 lei (RON) se soluţionează de către compartimentele 

Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice unde contestatorii au 

domiciliul fiscal; 

b) contestaţiile formulate de marii contribuabili prin care sumele 

contestate au un cuantum sub 500. 000 lei (RON) se soluţionează 

de către compartimentele Direcţiilor Generale ale Finanţelor 

Publice unde contestatorii au domiciliul fiscal; 

c) contestaţiile prin care sumele contestate au un cuantum de 500.000 

lei ( RON) sau mai mare, precum şi cele formulate împotriva 

actelor emise de organele centrale, se soluţionează de către 

organele competente de soluţionare a contestaţiilor la nivel 

central.
304

  

La soluţionarea contestaţiilor formulate de către contribuabili  

împotriva actelor administrativ – fiscale, organele competente se pronunţă 

prin decizie sau dispoziţie.
305

 

 Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul 

căilor administrative de atac, în sensul că asupra ei organul de soluţionare 

competent nu mai poate reveni, cu excepţia situaţiilor privind îndreptarea 

erorilor materiale, potrivit legii.
306
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 Art. 179 alin. 2 C. pr. f.  
302

 Art. 179 alin. 3 C. pr. f.  
303

 Art. 179 alin. 1 lit a), b) si c). 
304

 Conform art. 179 alin. 5 din C. pr. f. cuantumul acestor sume se actualizate prin hotărâre a Guvernului 
305

 Decizie emit organele de soluţionare competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, iar 

decizie cele ale administraţiei publice locale. 
306

 Pct. 6.3. din Normele Metodologice de aplicare a C. pr. f.  
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d)  Deciziile prin care se soluţionează contestaţiile se emit în formă 

scrisă şi cuprind: preambul, considerentele şi dispozitivul;
307

 

 

 

  Capitolul III. Dispoziţii procedurale 

 

 În cadrul procedurii de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva 

actelor – administrativ fiscale sunt aplicabile dispoziţiile C. pr. civilă 

referitoare la intervenţia forţată şi voluntară.
308

 

 Astfel, intervenţia voluntară este forma de participare în 

soluţionarea contestaţiilor la cererea terţilor ale căror interese juridice de 

natură fiscală sunt afectate în urma unei decizii.
309

 

 Intervenţia forţată este forma de participare a terţilor în soluţionarea 

contestaţiilor introduse de către organele de soluţionare din oficiu sau la 

cererea contestatorului.  
 Atunci când intervenţia urmăreşte realizarea sau conservarea unor 

interese de natură juridică proprii, aceasta are caracter principal. 

 Atunci când intervenţia este făcută pentru apărarea dreptului uneia din 

părţi, aceasta are caracter accesoriu. 

 În soluţionarea contestaţiei organul fiscal verifică situaţia de fapt şi 

de drept în raport cu susţinerile părţilor, de dispoziţiile invocate de acestea şi 

de documentele existente la dosar.
310

 

 La soluţionarea contestaţiei, organul fiscal se va pronunţa mai întâi 

asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se consideră 

că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda asupra analizei pe fond a 

cauzei.
311

 

 Prin soluţionarea contestaţiei nu se poate crea o situatei mai grea 

contestatorului.
312

  
 Organul de soluţionare a contestaţiei poate suspenda procedura de 

soluţionare  a cauzei atunci când
313

: 
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 Art. 181 C. pr. f.  
308

 Art. 182 alin. 4 din C. pr. f.  
309

 Art. 182 alin. 1 C. pr. f.  
310

 Art 183 alin. C. pr. f.  
311

 Sunt excepţii de procedura: nerspectarea termenului de depunere a contestaţie, lipsa calităţii procesuale, 

lipsa unui interes legitim, contestarea altor sume şi măsuri decât cele care au făcut obiectul actului atacat. 

Sunt excepţii de fond: necompetenţa organului care a încheiat actul contestat, prescripţia, autoritatea de 

lucru judecat, etc.  
312

 Art. 183 alin. 3 C. pr. f.  
313

 Art. 184 alin. 1 lit a) si b) C. pr. f.  



 129 

a) exista indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni a cărei 

constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce 

urmează a fi dată în procedura administrativă; 

b) soluţionarea cauzei depinde în tot sau în parte de existenţa sau 

inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. 

Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale  

administrativă se poate face din oficiu sau la cerea contestatorului. 

 La aprobarea suspendării, organul fiscal va stabili termenul până la 

care se suspendă. Suspendarea poate fi solicitată o singură dată.
314

 

 Reluarea procedurii de soluţionare a contestaţiei se face la încetarea 

motivului care a determinat-o sau, după caz, la expirarea termenului stabilit 

de organul de soluţionare.
315

  

 Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu 

suspendă executarea actului administrativ.
316

 

 Suspendarea actului administrativ poate fi dispusă doar de instanţa de 

judecată în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 dacă se 

depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în 

cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 

2.000 lei.  

e)  500. 000 lei (RON) se soluţionează de către compartimentele 

Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice unde contestatorii au 

domiciliul fiscal; 

f) 500. 000 lei (RON) se soluţionează de către compartimentele 

Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice unde contestatorii au 

domiciliul fiscal; 

Soluţiile asupra contestaţiei sunt de admitere, în totalitate sau în  

parte, ori de respingere.
317

  

 În cazul admiterii se pronunţă anularea totală sau parţială a actului, 

situaţie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va 

avea în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare.
318

 

 Contestaţia poate fi respinsă ca: 

a) neîntemiată; 

b) nemotivată; 

c) lipsă de obiect; 

d) inadmisibilă; 
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 Art. 184 alin. 2 C. pr. f.  
315

 Art. 184 alin. 3 C.pr. f.  
316

 Art. 185 alin. 1 C. pr. f.  
317

 Art. 186 alin. 1 C.pr. f.  
318

 Art. 186 alin. 3 C. pr. f.  
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e) neîndeplinirea condiţiilor procedurale. 

Deciziile privind soluţionarea contestaţiei se comunică  

contestatorului, persoanelor interesate precum şi organului fiscal emitent. 

Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţa  

judecătorească de contencios administrativ. 
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