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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
la Ordonanţa de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 
1.Descrierea situaţiei 
actuale  

 

În prezent, legislaţia în vigoare prevede funţionarea a două comisii care 
au competenţă de a emite soluţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale 
astfel: 

-Comisia fiscala centrală, constituită în cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice, care are responsabilităţi de emitere a deciziilor cu 
privire la aplicarea unitară a Codului fiscal; 

- Comisia de proceduri fiscale, constituită în cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, care are responsabilităţi de emitere a 
deciziilor cu privire la aplicarea unitară a Codului de procedură fiscală. 
             Prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, activitatea de legislaţie 
Cod de procedură fiscală a trecut de la Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală la nivelul Ministerului Finanţelor Publice. 

Având în vedere că atribuţia de elaborare a legislaţiei privind 
Codul de procedură fiscală revine în prezent Ministerului Finanţelor 
Publice, este oportun ca soluţiile de aplicare unitără vizând Codul de 
procedură fiscală să fie aprobate în aceleaşi condiţii ca şi soluţiile 
adoptate în aplicarea Codului fiscal. 

În plus, nu se justifică existenţa, în Ministerul Finanţelor Publice, 
a două comisii, cu componenţă şi reguli de funcţionare diferite, care să 
emită decizii cu privire la aplicarea unitară a legislaţiei fiscale. 

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, s-a modificat art. 83 din Codul de 
procedură fiscală în sensul introducerii obligativităţii certificării 
declaraţiilor fiscale anuale de către un consultant fiscal, înaintea 
depunerii lor la organul fiscal.  

Ulterior, prin art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aplicarea 
dispoziţiilor sus menţionate a fost suspendată până la data de 01 ianuarie 
2010.  
         Prin urmare, începând cu 01 ianuarie 2010, prevederile referitoare 
la certificarea declaraţiilor fiscale anuale au intrat în vigoare.  

2. Schimbări 
preconizate 

Având în vedere: 
- numărul mare de solicitări pentru emiterea unor soluţii de aplicare 
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unitară a legislaţiei fiscale, în special de la organele de cercetare penală 
dar şi de la alte organe şi necesitatea de a da curs cât mai repede acestor 
solicitări; 
- transferul activităţii de legislaţie Cod de procedură fiscală de la Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală la nivelul Ministerului Finanţelor 
Publice; 
         se impune abrogarea art. 4 din Codul de procedură fiscală şi 
completarea art. 5 cu un nou alineat care stabileşte competenţa Comisiei 
fiscale centrale, constituită potrivit art. 6 din Codul fiscal, de a emite 
decizii cu privire la aplicarea unitară a Codului de procedură fiscală şi a 
legislaţiei subsecvente acestuia. 
 
Totodată, ţinând cont de iminenţa primului termen de depunere a 
declaraţiilor fiscale anuale, prin prezentul proiect de ordonanţă de 
urgenţă se propune introducerea obligativităţii certificării de către un 
consultant fiscal a declaraţiilor anuale de impozit pe profit numai pentru 
contribuabilii mari şi mijlocii, cu excepţia celor pentru care este 
obligatorie auditarea situaţiilor financiare. 
De asemenea, pentru aceşti contribuabili, se propune introducerea 
obligativităţii certificării de către un consultant fiscal a declaraţiilor prin 
care se corectează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume ce constituie 
venituri ale bugetului general consolidat, administrate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, precum şi a deconturilor cu sume 
negative de taxă pe valoarea adăugată. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 
1. Impactul 
macroeconomic 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Avantaje: 
-reprezintă un avantaj prin prisma faptului că se certifică de un specialist 
corectitudinea stabilirii impozitelor şi taxelor, consultantul fiscal fiind 
reprezentantul intereselor contribuabilului în aplicarea corectă şi 
eficientă a reglementărilor fiscale.  
- protejează contribuabilii de eventuale sancţiuni datorate unor erori şi 
omisiuni în declarare (majorări de întârziere, sancţiuni contravenţionale); 
Dezavantaje: 
- pentru contribuabilii mari şi mijlocii reprezintă un cost suplimentar în 
îndeplinirea obligaţiilor declarative impuse de lege. 

3.Impactul social Nu este cazul. 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani) 

Nu este cazul. 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
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1. Proiecte de acte normative suplimentare Elaborarea, de către Camera 

Consultanţilor Fiscali, a normelor de 
certificare a declaraţiilor fiscale. 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia comunitară în materie 

Nu este cazul. 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte 
documente 

Nu este cazul. 

4.Evaluarea conformităţii Nu este cazul 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale 
din care decurg angajamente 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
Sectiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme 
implicate 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care prezentul act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea 
elaborării actului normativ 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma implementării prezentului act 
normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Nu este cazul. 
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Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 
 
1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de 
către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – 
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 

Nu este cazul 

 
 
 

În sensul celor prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de Ordonanţă de 
urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală. 

   
 
 
 

  
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE  

 
SEBASTIAN TEODOR GHEORGHE VLĂDESCU 

 
 
 
 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU 
 


