
 

 1

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ    
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 

de procedură fiscală 
 
 

 În scopul reglementării unei practici unitare în emiterea deciziilor de aplicare a legilor 
fiscale şi ţinând cont de numărul mare de solicitări în vederea emiterii unor asemenea soluţii;  

În vederea creşterii gradului de corectitudine în stabilirea impozitelor anuale de către 
contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi în vederea întăririi disciplinei financiar-fiscale; 

Pentru evitarea sancţiunilor în cazul erorilor de stabilire a impozitelor şi taxelor;   
Ţinând cont de iminenţa primului termen de depunere a declaraţiilor fiscale anuale, 

respectiv 25 februarie 2010;  
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi 

constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, 
 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 
Art. I - Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 august 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

1. Articolul 4 se abrogă. 
 
2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu 

următorul cuprins: 
“(2) Comisia fiscală centrală constituită potrivit art. 6 din Codul fiscal, are 

responsabilităţi de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a prezentului cod şi a 
legislaţiei subsecvente acestuia.” 
 

3. La articolul 83, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) Contribuabilii mari şi mijlocii, stabiliţi conform reglementărilor în vigoare, 

depun la organul fiscal competent declaraţiile anuale de impozit pe profit după certificarea 
acestora de către un consultant fiscal, cu excepţia contribuabililor care, potrivit legii, au 
obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale.” 

 
 
4. La articolul 83, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-

(8), cu următorul cuprins:  
„(6) Contribuabilii mari şi mijlocii, stabiliţi conform reglementărilor în vigoare, 

depun la organul fiscal competent, după certificarea de către un consultant fiscal: 
a) deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată; 
b) declaraţiile fiscale prin care se corectează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume ce 

constituie venituri ale bugetului general consolidat, administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală.  

(7) Certificarea declaraţiilor fiscale prevăzute la alin. (5) şi (6) constă în verificarea 



 

 2

exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţii pe baza informaţiilor şi documentelor 
prezentate de contribuabili. Certificarea se face conform normelor elaborate de Camera 
Consultanţilor Fiscali cu consultarea Ministerului Finanţelor Publice. 

(8) În cazul depunerii declaraţiilor fără respectarea prevederilor alin. (5) şi (6), 
organul fiscal notifică contribuabilii cu privire la neîndeplinirea obligaţiei de certificare 
prevăzute de lege.”  

 
Art. II – Prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare conform art. 115 alin. (5) din Constituţia 
României, republicată. 

 
 
 

PRIM-MINISTRU, 
 

EMIL BOC 


