
Parlamentul Romaniei

Camera Deputafilor Senat

LEGE
pentru modificarea art.234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura

fiscala

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Articol unic - Art.234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

publicata in Monitorul OHcial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu 

modiflcarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 234: Incetarea executarii silite §i ridicarea masurilor de executare silita
(1) Executarea silita inceteaza daca:

a) s-au stins integral obligaliile fiscale prevazute in titlul executoriu, inclusiv obligaiiile 

de plata accesorii, cheltuielile de executare §i orice alte sume stabilite in sarcina 

debitorului, potrivit legii;
b) a fost desfiinjat titlul executoriu;
c) in alte cazuri prevazute de lege.
(2) Masurile de executare silita aplicate in conditiile prezentului cod se ridica de indata 

prin decizie intocmita de catre organul de executare silita. Nerespectarea termenului 
atrage raspunderea potrivit art. 341 alin. (2).
(3) In masura in care crean^ele fiscale inscrise in titiuri executorii se sting prin plata, prin 

poprire sau prin alte modalitaii prevazute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele 

titiuri asupra bunurilor, cu valoare mai mica ori egala cu suma crean^elor fiscale astfel 
stinse, se ridica de indata, prin decizie intocmita de organul de executare silita.
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(4) Organul de executare silita ridica de indata poprirea bancara pentru sumele care 

depa§esc cuantumul creantelor inscrise Tn adresa de infiin^are a popririi in situa^ia in care, 

din informatiile comunicate de banci, rezulta ca sumele indisponibilizate in favoarea 

organului de executare silita acopera creantele fiscale inscrise in adresa de infiin|are a 

popririi §i sunt indeplinite condi^iile pentru realizarea crean^ei.
(5) Poprirea bancara se ridica de indata §i in situa^ia in care organul de executare silita 

constata ca poprirea a ramas fara obiect.
(6) Ridicarea popririi bancare se comunica de indata tuturor bancilor de catre 

organul de executare silita. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat atrage 

raspunderea potrivit art. 341 alin. (2).
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