
EXPUNERE DE MOTIVE

Asupra iniţiativei legislative privind modificarea şi completarea Legii 
nr.207/2015, privind codul de procedură fiscal.

Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, este legea generală de 
administrare fiscală, reprezentând actul normativ de bază pentru aplicarea, în relaţia 
organ fiscal - contribuabil/plătitor , a tuturor normelor de drept fiscal substanţial.

Această reglementare sintetizează regulile de procedură fiscală, constituind 
procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi 
a altor sume datorate bugetului general consolidat, facilitând astfel activitatea practică 
de încasare a acestora, respectiv de decontare cu contribuabilii, deoarece aproape 
toate prevederile procedurale ce trebuie avute în vedere reies dintr-o singură lege.

Prezenta iniţiativă legislativă vizează, în primul rând, crearea unui cadru legal 
în vederea respectării principiului constituţional care statuează egalitatea în faţa 
legii. In baza acestui principiu, prevederile prezentei iniţiative legislative vizează 
realizarea unui tratament de egalitate în relaţia stat-cetăţean, respectiv organ fiscal - 
contribuabil/plătitor, statul, în raport cu cetăţenii săi, neputând abuza de poziţia sa 
dominantă, în speţă, organul fiscal în raport cu contribualilul/plătitorul.

Modificarea legislativă propusă urmăreşte să dea eficienţă principiului 
fundamental, ridicat la rang constituţional, acela al egalităţii în faţa legii, consacrat 
prin art. 16 din Constituţia României.

Semnificaţia art. 16 alin. (1) din Constituţie este aceea că, principiul egalităţii 
în faţa legii, presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie 
de scopul urmărit, nu sunt diferite.

Instituirea unui tratament diferit trebuie să fie justificată obiectiv şi rezonabil, 
or nimic nu justifică de ce actuala reglementare prevede penalităţi de întârziere , 
precum şi majorări de întârziere doar în sarcina debitorului - contribuabil/plătitor, 
iar nu şi în sarcina debitorului - organ fiscal, ambii fiind în aceeaşi situaţie juridică: 
debitori într-un raport de drept fiscal, aceleaşi reguli care se impun 
contribuabilului/plătitorului, trebuie să fie aplicate si organului fiscal.



In lumina acestui principiu al egalităţii în faţa legii, consacrat prin art.l6 din 
Constituţia României, organul fiscal trebuie să fie sancţionat şi/sau amendat în 
acelaşi fel cu contribualilul/plătitorul, atunci când nu-şi respectă obligaţiile sau 
întârzie în îndeplinirea lor.

De asemenea, în ceea ce priveşte executarea silită prin poprire a obligaţiilor 
fiscale, s-a identificat existenţa unui număr mare de sesizări venite din partea 
contribuabililor, privind intervalul mare de timp între data plăţii sumelor poprite şi 
data deblocării conturilor bancare, identificându-se, de asemenea, necorelări şi în 
situaţiile în care acelaşi debitor are mai multe conturi blocate.

Au existat mai multe situaţii în care contribuabililor - persoane fizice- le-au 
fost blocate toate conturile bancare şi indisponibilizate toate sumele, din aceste 
conturi, pentru obligaţii fiscale cu o valoare derizorie (cu titlu exemplificativ, pentru 
100 lei, au fost indisponibilizate sume băneşti de zeci sau sute de mii lei, iar 
contribuabilii au fost puşi în situaţia de a nu a avea posibilitatea să-şi utilizeze 
cârdurile bancare pentru diverse plăţi curente, inclusiv atunci când erau plecaţi din 
ţară.

Faţă de aceste aspecte, urmărim scurtarea duratei dintre data virării, de către 
instituţiile bancare, a sumelor din documentele de înfiinţare a popririi asupra 
disponibilităţilor băneşti, şi ridicarea popririi asupra sumelor indisponibilizate, 
precum şi evitarea blocării concomitente a mai multor conturi ale contribuabilului, 
chiar dacă disponibilul dintr-un singur cont bancar ar fi suficient pentru acoperirea 
sumei din documentul de înfiinţare a popririi.

Măsurile propuse în acest sens, contribuie la scurtarea duratei dintre data 
virării de către instituţiile bancare a sumelor din documentul de înfiinţare a popririi 
asupra disponibilităţilor băneşti, şi ridicarea popririi asupra sumelor 
indisponibilizate, dar şi la evitarea blocării nejustificate a conturilor contribuabililor, 
cu consecinţe negative şi nejustificate asupra activităţii acestora. Astfel, se va 
îmbunătăţii eficienţa şi echitatea executării silite, şi se va consolida respectarea 
generală a legislaţiei fiscale în acest domeniu.

în concluzie, iniţiativa legislativă creează premisele pentru creşterea gradului 
de încredere a contribuabilului în instituţiile statului, prin măsuri menite a garanta şi 
a consolida principiul constituţional al egalităţii în fata legii, precum şi drepturile 
procedurale ale părţilor raportului juridic fiscal, eliminând tratamentul inegal, 
respectiv incertitudinile cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor sau cu 
privire la modul de exercitare a drepturilor, în raport cu statul.



De asemenea, măsurile propuse vor reduce litigiile dintre organele fiscale şi 
contribuabili, costisitoare din punct de vedere al efortului şi al timpului pentru 
ambele părţi.

Implementarea masurilor propuse nu implică alocarea de fonduri bugetare.

Faţă de cele expuse mai sus, propunem Parlamentului României, spre 
dezbatere şi adoptare, iniţiativa legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscal.



Iniţiatori:

SemnăturaGrup
Parlamentar

Nr. Nume Prenume
Crt.

1. T sK
2. -Ţ^h z>
3. If

¥U4.

/libi M^â/p

5. PrD
6. PSh V»

7.
78.

9. Q'BoQS^^<^ <uqiD(M

nk10. ^oikşy (iHeoKHf
C^STd^ ^hi

11. t m
12. lihifhU 44<aiMm, |kA
13. p&ptr ($?vi'^iV {
14.

'0-
15.

(Ot/

P-OvIajA16. ?a
ikoKh^- 6/^Jv i^itoK.17.

/>i
18. 7<£î)

tAi' wo-u19. f^(Hl\XC\ C/\ -js
Ac



/

Aţ20. ŢqMi^ \JU)Lr \
21. Nk

cMhA yj^a22.

23. ^ ^oâjuSm'Ij ^ ?^i)
24.

Gcv^o 0. 7i)25.

26. n
27. /4.Dovh\u
28.

OTa-^cu iplOBl^ //
729. Ui'uoţii Tţrh'

/
30.

Otrt-fo^'r^^31.

32.
,%n<6^/' e ' jAi Ml HO1^

33. ' uo v^VATt^^
\

34. ^ . - ' <

35. V\( MO^TîiVTt
I /

f\Q£7i\lia ''A.U^.Wsu36. XTWMoIm^ao\^
i37. l-^<y,\A[ y' r

£dM fS>38. \ OviV)

^dpiJiUAoii c Z39. 'p£j>
X40. p)(ki&y xudi^ p5/)

LP'



-i h&'- mu.41. y.

¥42. ^(-

43. fZU)
44. f'Hi^

04He C3^cM^CsSy-H/iStiO (H’BoI?45.

46. l^DMC'iCi' CS4M
47.

48. 6o\fA;oci ^vVKjp^ Ui^Zhi
1 749.

^^0 cZ^tU50.

51. koL64}A <Sco^se7if &lPtk){
PM,y^eet ai^ţyi^i P‘d^

Xa
52. r

z?53. N Tf^inanJ ^dh Kî u! ^ i

'/WLPkţ plMiU54.

ţhhJ' ăeo r^e.
5®-

55. psi
A=*=vb. -V-r^'CTO.VV^

/"5A«a.
57.

{ţiCiO-58. ^qn ol(^
59.

V
60. 9'sAAO P- 'Â» ^At'f:^VA )7'\

t(A "TJaikxx. U/rpu(Ax~61.

62. ifSd



63.

oJrcA- ■AV(|:a:c5l.\xX::64.
XO

M5^tAhCM 4#/65.
//

66. C"

HmMJUÂArM {uilmOi
(I^o6ob4ff

Ţ^0hoP-<^(0 M
V/' "/B-

67. f^D
68.

-4^69.
/70. S/M/£(L /y

PSi71. Stt) FM'
72. TAjhO^<AC0rr
73. y-fA^PTMA ^ fP^L.

A/g f74 cJ T^ -//4<gIA. iM m
/75. Qm/ti/i (^OiTcL P^ 6

/J76. P^b APâ-
\77. O fie ^ HO?fsî^^?4Vl l oHiiT

/77 f78.
CuA

79. TAA/cm OAiA7rA^4- tj

/v/eQX^'^4^80. ^ţ^U^SVI\f

P-Jjâou Qkvvi'fvui81. iM
82.

83.

84.

85.


