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Parlamentul  României 

 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 

 Bucureşti,         
Nr. 22/626/01.06.2011 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege  privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,  cu 
care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.PL.x 708 / 
2010 din data de 17 mai 2011. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Maria Eugenia Barna 

 
 

 
 
 
 

Administrator
Original
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Parlamentul  României 
 

 
 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,     
Nr. 22/626/01.06.2011

 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedură fiscală 
 
 

Cu adresa nr. PLx 708/2010 din data de 17 mai 2011, Biroul Permanent 
conform art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat  Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci pentru reexaminarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în 
vederea întocmirii unui raport suplimentar. 
                Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în 
sensul reglementării compensării de drept prin stingerea creanţelor reciproce ale statului 
sau unităţilor administrativ-teritoriale şi ale debitorului, diminuarea nivelului dobânzii 
datorate pentru obligaţiile fiscale neachitate la termen la 0,04% pentru fiecare zi de 
întârziere, reglementarea posibilităţii neînceperii sau suspendării executării silite în 
cazul în care contribuabilul are în curs sau depune o cerere de restituire/rambursare, iar 
cuantumul sumei solicitate este egală sau mai mare decât creanţa fiscală pentru care s-a 
început executarea silită.  

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului legislativ şi 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 noiembrie 2010. 
Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor . 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 30 deputaţi, din 
totalul de 33 membri ai comisiei. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în conformitate cu prevederile 
art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Tanţi Anghel – 
director la Ministerul Finanţelor Publice . 

În urma dezbaterii proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,  în şedinţa din data de 
01.06.2011 , cu majoritate de voturi , comisia propune supunerea spre dezbaterea şi 
adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentele 
prezentate în anexă. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia Barna 

SECRETAR, 
 

Nicolae Bud 
 
 
 
Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Roşu Gica 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 
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Anexa 
 

 Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 

1. 

 L E G E 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 88/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală 

 

2. 

 Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 88 din 29 
septembrie 2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 669 din 30 septembrie 2010, cu 
următoarele modificări şi completări: 

 

3. 

 1. La articolul I, înaintea punctului 1 se 
introduc nouă noi puncte, cu următorul 
cuprins: 
 
- La articolul 26, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
    "(2) Pentru contribuabilii care au sedii 
secundare, plătitor de obligaţii fiscale este 
contribuabilul, cu excepţia impozitului pe 

 
 
 
 
 
In scopul unei aplicări 
transparente a Legii finanţelor 
publice locale nr. 273/2006, 
pentru a permite stingerea 
impozitului pe venitul din 



 5

venitul din salarii pentru care plătitor de 
impozit este sediul secundar obligat, potrivit 
legii, să se înregistreze fiscal ca plătitor de 
salarii şi de venituri asimilate salariilor.” 
Autor: domnul Niţu Adrian – deputat PD-L 
 
 
- La articolul 26, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
 (3) Contribuabilii prevăzuţi la alin.(2) au 
obligaţia de a declara, în numele sediilor 
secundare înregistrate fiscal, impozitul pe 
venitul din salarii datorat, potrivit legii, de 
acestea.” 
Autor: domnul Niţu Adrian – deputat PD-L

 
- La articolul 32, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„(2) În cazul impozitului pe venit şi al 
contribuţiilor sociale, prin hotărâre a 
Guvernului se poate stabili altă competenţă 
specială de administrare.” 
      Autor: domnul Niţu Adrian – deputat 
PD-L 

 
 
- Articolul 34 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

   "ARTICOLUL 34 

salarii şi pe această bază, a 
distribuirii cotelor defalcate din 
impozitul pe salarii în cazul 
obligaţiilor aferente fiecărui 
punct de lucru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu dispoziţiile 
art.29619 din Codul fiscal, având 
în vedere că, de la 01 ianuarie 
2011, atât contribuţiile sociale, 
cât şi impozitul pe venit se 
declară într-un formular unic, 
respectiv formularul 112.  
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    Competenţa în cazul sediilor secundare 
 
 (1) În cazul sediilor secundare înregistrate 
fiscal, potrivit legii, competenţa teritorială 
pentru administrarea impozitului pe venitul 
din salarii datorat de acestea revine 
organului fiscal competent pentru 
administrarea obligaţiilor datorate de 
contribuabilul care le-a înfiinţat. 
 (2) Competenţa pentru înregistrarea fiscală 
a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi 
venituri asimilate salariilor, potrivit legii, 
revine organului fiscal în a cărui rază 
teritorială acestea se află situate." 
Autor: domnul Niţu Adrian – deputat PD-L

 
- Articolul 47 se modifică si va avea 
urmatorul cuprins: 

"ARTICOLUL 47 
Desfiinţarea sau modificarea actelor 

administrative fiscale 
 (1) Actul administrativ fiscal poate fi 
modificat, anulat sau desfiinţat în condiţiile 
prezentului cod. 
(2) Anularea ori desfiinţarea totală sau 
parţială cu titlu irevocabil, potrivit legii, a 
actelor administrative fiscale prin care s-au 
stabilit creanţe fiscale principale atrage 
anularea, desfiinţarea ori modificarea atât a 
actelor administrative fiscale prin care s-au 

 
 
Pentru corelare cu modificările 
de la art. 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu dispoziţiile 
art. 216 din Codul de procedură 
fiscală şi pentru eliminarea 
interpretărilor cu privire la 
regimul juridic al actelor 
administrative fiscale 
subsecvente având ca bază 
actele administrative fiscale 
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stabilit creanţe fiscale accesorii aferente 
creanţelor fiscale principale individualizate 
în actele administrative fiscale anulate ori 
desfiinţate, cât şi a actelor administrative 
fiscale subsecvente emise în baza actelor 
administrative fiscale anulate sau 
desfiinţate, chiar dacă actele administrative 
fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale 
accesorii sau actele administrative fiscale 
subsecvente au rămas definitive în sistemul 
căilor administrative de atac sau judiciare. 
În acest caz, organul fiscal emitent, din 
oficiu sau la cererea contribuabilului, va 
emite un nou act administrativ fiscal prin 
care va desfiinţa sau modifica în mod 
corespunzător actele administrative fiscale 
prin care s-au stabilit creanţe fiscale 
accesorii sau actele administrative fiscale 
subsecvente. 
(3) Se anulează ori se desfiinţează, total sau 
parţial, chiar dacă împotriva acestora s-au 
exercitat sau nu căi de atac, actele 
administrative fiscale prin care s-au stabilit, 
în mod eronat, creanţe fiscale accesorii 
aferente creanţelor fiscale principale prin 
orice modalitate.” 

 
- La articolul 83, după alineatul (3) se 
introduc două noi alineate, alineatele (31) 
şi (32), cu următorul cuprins: 
„(31) Data depunerii declaraţiilor prin 

care au fost anulate sau 
desfiinţate total sau parţial. 
-Se reglementează şi situaţia în 
care, în mod eronat, au fost 
emise decizii de calcul accesorii 
aferente, deşi creanţele fiscale 
principale au fost stinse prin 
orice mijloc şi nu au fost 
contestate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru stabilirea unui regim 
special de administrare a 
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mijloace electronice de transmitere la 
distanţă pe portalul e-România, este data 
validării acestora, astfel cum rezultă din 
mesajul electronic de confirmare a validării 
declaraţiei, transmis de sistemul de validare 
şi tranzacţionare a informaţiilor. 
(32) Prevederile alin.(31) se aplică 
corespunzător şi declaraţiilor privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate, depuse la organul 
fiscal competent sau la oficiile acreditate de 
Ministerul Finanţelor Publice, în format 
hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii.”  
 
Autor: domnul Niţu Adrian – deputat PD-L

 
 
- La articolul 114 alineatul (27) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(27) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(22), în cazul în care debitorii beneficiază de 
înlesniri la plată potrivit reglementărilor 
legale în vigoare ori debitorii se află sub 
incidenţa Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, cu modificările şi 
completările ulterioare, distribuirea sumelor 
achitate în contul unic se efectuează de către 
organul fiscal competent, potrivit ordinii 
prevăzute la art. 115 alin. (1) sau alin. (3), 
după caz, indiferent de tipul de creanţă.” 

declaraţiei unice. 
Asigură primirea informaţiei 
exacte de către contribuabil cu 
privire la validarea şi depunerea 
declaraţiei fiscale electronice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu modificarea de la 
art. 169. 
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Autor: domnul Niţu Adrian – deputat PD-L

 
 
- La articolul 114 alineatul (6)  se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

“ (6) Cererea poate fi depusă în termen de 5 
ani, sub sancţiunea decăderii. Termenul 
începe să curgă de la data de 1 ianuarie a 
anului următor celui în care s-a efectuat 
plata.” 
 
Autor: domnul Niţu Adrian – deputat PD-L 
 
 
- La articolul 115 alineatul (1), litera b) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„b) obligaţiile fiscale principale sau 
accesorii, în ordinea vechimii. În cazul 
stingerii creanţelor fiscale prin dare în plată 
se aplică prevederile art. 175 alin. (41);”. 
 
 
Autor: domnul Niţu Adrian – deputat PD-L 
 

 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu termenul de 
corectare a declaraţiei fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu modificarea de la 
art. 169. 

4. 

  1. Articolul 116 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    "ARTICOLUL  116 
    Compensarea 
    (1) Prin compensare se sting creanţele 
statului sau unităţilor administrativ-

nemodificat  
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teritoriale ori subdiviziunilor acestora 
reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi 
alte sume datorate bugetului general 
consolidat cu creanţele debitorului 
reprezentând sume de rambursat, de 
restituit sau de plată de la buget, până la 
concurenţa celei mai mici sume, când 
ambele părţi dobândesc reciproc atât 
calitatea de creditor, cât şi pe cea de 
debitor, cu condiţia ca respectivele 
creanţe să fie administrate de aceeaşi 
autoritate publică. 
    (2) Creanţele fiscale ale debitorului se 
compensează cu obligaţii datorate 
aceluiaşi buget, urmând ca din diferenţa 
rămasă să fie compensate obligaţiile 
datorate altor bugete, în mod 
proporţional, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la alin. (1). 
    (3) Creanţele fiscale rezultate din 
raporturi juridice vamale se compensează 
cu creanţele fiscale ale debitorului 
reprezentând sume de restituit de aceeaşi 
natură. Eventualele diferenţe rămase se 
compensează cu alte obligaţii fiscale ale 
debitorului, în ordinea prevăzută la alin. 
(2). 
    (4) Dacă legea nu prevede altfel, 
compensarea operează de drept la data la 
care creanţele există deodată, fiind 
deopotrivă certe, lichide şi exigibile. 
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    (5) În sensul prezentului articol, 
creanţele sunt exigibile: 
    a) la data scadenţei, potrivit art. 111; 
    b) la termenul prevăzut de lege pentru 
depunerea decontului cu sumă negativă 
de TVA cu opţiune de rambursare, în 
limita sumei aprobate la rambursare prin 
decizia emisă de organul fiscal potrivit 
legii; 
    c) la data comunicării, potrivit legii, a 
unei decizii de soluţionare a cererii de 
restituire a accizei sau taxei pe valoarea 
adăugată, după caz; 
    d) la data comunicării deciziei, pentru 
obligaţiile fiscale principale, precum şi 
pentru obligaţiile fiscale accesorii 
stabilite de organele competente prin 
decizie; 
    e) la data depunerii la organul fiscal a 
declaraţiilor fiscale rectificative, pentru 
diferenţele de obligaţii fiscale principale 
stabilite de contribuabil; 
    f) la data comunicării actului de 
individualizare a sumei, pentru 
obligaţiile de plată de la buget; 
    g) la data primirii, în condiţiile legii, 
de către organul fiscal a titlurilor 
executorii emise de alte instituţii, în 
vederea executării silite. 
    (6) Compensarea se constată de către 
organul fiscal competent, la cererea 
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debitorului sau din oficiu. Dispoziţiile 
art. 115 privind ordinea stingerii 
datoriilor sunt aplicabile în mod 
corespunzător. 
    (7) Organul fiscal competent comunică 
debitorului decizia cu privire la 
efectuarea compensării, în termen de 7 
zile de la data efectuării operaţiunii." 

5. 

2. La articolul 120, alineatul (7) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(7) Nivelul dobânzii de întârziere este 
de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi 
poate fi modificat prin legile bugetare 
anuale." 

2. La articolul I, punctul 2 se abrogă. Pentru a se evita dubla 
reglementare, nivelul de 0,04% 
al dobânzii fiind deja legiferat 
prin OUG 39/2010. 

6. 

3. Articolul 122 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    "ART. 122 
    Dobânzi şi penalităţi de întârziere în 
cazul compensării 
    În cazul creanţelor fiscale stinse prin 
compensare, dobânzile şi penalităţile de 
întârziere sau majorările de întârziere, 
după caz, se calculează până la data 
prevăzută la art. 116 alin. (4)." 
 

nemodificat  

7. 

4. La articolul 136, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În cazul în care debitorul nu îşi 
plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale 
datorate, organele fiscale competente, 
pentru stingerea acestora, procedează la 

nemodificat  
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acţiuni de executare silită, potrivit 
prezentului cod, cu excepţia cazului în 
care există o cerere de 
restituire/rambursare în curs de 
soluţionare, iar cuantumul sumei 
solicitate este egal cu sau mai mare decât 
creanţa fiscală datorată de debitor." 
 

8. 

5. La articolul 148, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(21), cu următorul cuprins: 
    "(21) Executarea silită se suspendă şi 
în cazul în care, ulterior începerii 
executării silite, se depune o cerere de 
restituire/rambursare, iar cuantumul 
sumei solicitate este egal cu sau mai 
mare decât creanţa fiscală pentru care s-a 
început executarea silită. În acest caz, 
executarea silită se suspendă la data 
depunerii cererii." 

nemodificat  

9. 

 3. La articolul I, după punctul 5 se 
introduce un nou punct, punctul 6 cu 
următorul cuprins: 
 
„6. La articolul 169, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (21), 
cu următorul cuprins: 
<<(21) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(2), în cazul sumelor realizate prin plată sau 
compensare, stingerea se face potrivit 
prevederilor art. 114 şi art. 115.>>” 

Se reglementează principiul 
potrivit căruia plata voluntară 
stinge obligaţiile fiscale în 
ordinea prevăzută la art. 114 şi 
art. 115 din Codul de procedură 
fiscală, indiferent dacă 
respectivul contribuabil se află 
sau nu în executare silită. 
Sumele din titlurile executorii 
se sting numai cu sumele 
rezultate din aplicarea 
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Autor: domnul Niţu Adrian – deputat PD-L 

măsurilor de executare silită 
(poprire, sechestru). 

10. 

ART. II -     (1) Prevederile art. I pct. 1 
şi 3 se aplică creanţelor care îndeplinesc 
condiţiile de exigibilitate prevăzute la art. 
116 alin. (4) după data de 1 noiembrie 
2010. 
    (2) Prevederile art. I pct. 1 şi 3 se 
aplică creanţelor care la data de 1 
noiembrie 2010 nu au fost stinse, dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiţii: 
    a) o creanţă îndeplineşte condiţiile de 
exigibilitate prevăzute la art. 116 alin. (4) 
la data de 1 noiembrie 2010, iar a doua 
creanţă îndeplineşte condiţiile de 
exigibilitate prevăzute la art. 116 alin. (4) 
după data de 1 noiembrie 2010. În acest 
caz compensarea operează cu data la care 
a doua creanţă îndeplineşte condiţiile de 
exigibilitate; 
    b) ambele creanţe îndeplinesc 
condiţiile de exigibilitate prevăzute la art. 
116 alin. (4) la data de 1 noiembrie 2010. 
În acest caz compensarea operează cu 
data de 1 noiembrie 2010. 
    (3) Executarea silită se suspendă de 
drept şi în cazul în care la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 
există o cerere de restituire/rambursare în 
curs de soluţionare, iar cuantumul sumei 
solicitate este egal cu sau mai mare decât 

nemodificat  
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creanţa fiscală datorată de debitor. În 
acest caz executarea silită se suspendă la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
    
 

11. 

ART. III. -    Prezenta ordonanţă de 
urgenţă intră în vigoare la data de 1 
octombrie 2010, cu excepţia art. I pct. 1 
şi 3, care intră în vigoare la data de 1 
noiembrie 2010. 

nemodificat  

 


