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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, transmisă                     
cu adresa nr. Pl-x 730 din 28 noiembrie 2018, înregistrată sub nr. 4c-1/429                                   
din 29 noiembrie 2018.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă,                   
în şedinţa din 21 noiembrie 2018. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                     
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările               
și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                     
cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa legislativă 
menţionată mai sus, în şedinţa din 11 decembrie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării,                           
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii                             
şi propuneri, transmis cu adresa nr. 749 din 25 iulie 2018 și punctul de vedere                               
al Guvernului, transmis cu adresa nr. 1750 din 11 septembrie 2018, prin care menţionează 
că nu susţine adoptarea inițiativei legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă                     
şi privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât administrarea 
creanţelor fiscale, care cuprinde activităţile desfăşurate de organele fiscale în legătură                     
cu declararea, stabilirea, controlul şi colectarea creanţelor fiscale se realizează 
potrivit                      Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare

 

, lege care reprezintă dreptul comun în materia drepturilor şi 
obligaţiilor părţilor                     din raporturile juridice fiscale privind administrarea 
creanţelor fiscale datorate bugetului general consolidat, indiferent de autoritatea care le 
administrează, cu excepţia cazului în care,                   prin lege, se prevede altfel. 
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De asemenea, în cazul executării silite a creanţelor fiscal-bugetare, spre deosebire de 
dreptul comun, există o procedură specială reglementată de Legea nr. 
207/2015,                             cu modificările şi completările ulterioare, care se completează, 
acolo unde legea menționată mai sus  nu dispune, cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare şi ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare

Mai mult decât atât, prin reglementarea specială dată executării silite a creanţelor 
fiscal-bugetare de Legea nr. 207/2015, 

, în măsura în care acestea pot fi 
aplicabile raporturilor dintre autorităţile publice şi contribuabili/plătitori, stabilindu-se astfel 
întâietatea executării silite fiscale, faţă de executarea silită declanşată potrivit procedurii de 
drept comun. 

cu modificările şi completările ulterioare

Faţă de cele menționate mai sus, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și o abținere),                                              
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

, s-a avut                
în vedere de către legiuitor eficiența organului de executare, lăsându-i-se astfel independența 
operativă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din                    
categoria legilor ordinare. 

 
 
 

        PREŞEDINTE                                                                                 SECRETAR 
 

     Gheorghe ŞIMON                                                                    George-Gabriel VIȘAN 
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