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Parlamentul  României 
 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege 
pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din data de 13 decembrie 2017.  

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

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
transferul competențelor de colectare a obligațiilor fiscale reținute în sarcina 
contribuabililor mijlocii de la nivel regional, la nivel judetean. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 21 decembrie 
2017. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 20 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea Legii 

 Bucureşti,  21.12.2017     
Nr. 4c-2/ 1248 
PLx.  587/2017 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 
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nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu amendamentele admise 
prezentate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ȘTEFAN 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
 

                                                                                                                        
                       

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Șef cabinet 
Alexandra Nistor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă 
 

Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
1.  Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală 
Titlul legii: 

LEGE 
pentru modificarea Legii nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală 

Titlul legii: 
LEGE 

pentru completarea art.30 din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală 

Tehnică legislativă 

2.   Art.I.- Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.547 din 23 iulie 2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

Art.I.- La art.30 din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.547 din 23 iulie 2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
după alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alineatul (31) cu 
următorul cuprins: 

Tehnică legislativă 

3.  Art. 30: Competenţa materială şi 
teritorială a organului fiscal central 
.............................................. 
(3)În scopul administrării de către 
organul fiscal central a obligaţiilor 
fiscale datorate de contribuabilii mari 
şi mijlocii, inclusiv de sediile 
secundare ale acestora, prin ordin al 
preşedintelui A.N.A.F. se poate stabili 
competenţa de administrare în sarcina 
altor organe fiscale decât cele 
prevăzute la alin. (1), precum şi 
criteriile de selecţie şi listele 

1.La articolul 30, alineatele (3) şi (4) 
vor avea următorul cuprins: 
 
„(3) În scopul administrării de către 
organul fiscal central a obligaţiilor 
fiscale datorate de contribuabilii mari, 
inclusiv de sediile secundare ale 
acestora, prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F. se poate stabili competenţa 
de administrare în sarcina altor organe 
fiscale decât cele prevăzute la alin.(1), 
precum şi criteriile de selecţie şi listele 
contribuabililor care dobândesc 

Se elimină  
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Nr. 
crt. 

 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
contribuabililor care dobândesc 
calitatea de contribuabil mare sau, 
după caz, contribuabil mijlociu. 
(4)Organul fiscal central competent 
notifică contribuabilul ori de câte ori 
intervin modificări cu privire la 
calitatea de contribuabil mare sau, 
după caz, contribuabil mijlociu. 
............................................................. 

calitatea de contribuabil mare. 
(4) Organul fiscal central competent 
notifică contribuabilul ori de câte ori 
intervin modificări cu privire la 
calitatea de contribuabil mare.” 
 

4.     „(31)Administrarea obligațiilor 
fiscale datorate de contribuabilii 
mijlocii, inclusiv de sediile 
secundare ale acestora, se realizează 
de organul fiscal de la nivel județean 
sau al Municipiului București, după 
caz.” 
 
Autor: Comisia pt buget, finanțe și 
bănci 

Administrarea 
obligatiilor fiscale 
pentru contribuabilii 
mijlocii sa se realizeze 
la nivel judetean. 

5.  Art. 36: Schimbarea competenţei 
.............................................. 
(2)Prevederile alin. (1) se aplică în 
mod corespunzător şi contribuabililor 
mari şi mijlocii, definiţi potrivit legii, 
în cazul în care se modifică această 
calitate. 
.............................................. 

2.La articolul 36, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Prevederile alin.(1) se aplică în 
mod corespunzător şi contribuabililor 
mari, definiţi potrivit legii, în cazul în 
care se modifică această calitate.” 

Se elimină  

6.  Art. 38: Competenţa teritorială a 
organului fiscal local 
.............................................. 

3. La articolul 38, alineatele (2) şi (3) 
vor avea următorul cuprins: 
 

Se elimină  
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Nr. 
crt. 

 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
(2)În scopul administrării de către 
organul fiscal local a obligaţiilor 
fiscale datorate de contribuabilii mari 
şi mijlocii, prin hotărâre a autorităţii 
deliberative se pot stabili criteriile în 
funcţie de care se stabilesc 
contribuabilii mari sau, după caz, 
contribuabilii mijlocii, precum şi 
listele cu respectivii contribuabili. 
 
(3)Organul fiscal local notifică 
contribuabilul ori de câte ori intervin 
modificări cu privire la calitatea de 
contribuabil mare sau, după caz, 
contribuabil mijlociu. 

„(2) În scopul administrării de către 
organul fiscal local a obligaţiilor 
fiscale datorate de contribuabilii mari, 
prin hotărâre a autorităţii deliberative 
se pot stabili criteriile în funcţie de 
care se stabilesc contribuabilii mari, 
precum şi listele cu respectivii 
contribuabili. 
 
 
(3) Organul fiscal local notifică 
contribuabilul ori de câte ori intervin 
modificări cu privire la calitatea de 
contribuabil mare.” 

7.  Art. 126: Durata efectuării 
inspecţiei fiscale 
.............................................. 
b)90 de zile pentru contribuabilii 
mijlocii; 
.............................................. 

4. La articolul 126 alineatul (1), 
litera b) va avea următorul cuprins: 
 
„b) 45 de zile pentru contribuabilii 
mijlocii, precum şi pentru ceilalţi 
contribuabili;” 
 

Se elimină  

8.  Art. 126: Durata efectuării 
inspecţiei fiscale 
.............................................. 
c)45 de zile pentru ceilalţi 
contribuabili. 

5. La articolul 126 alineatul (1), 
litera c) se abrogă. 

Se elimină  

9.  Art. 279: Soluţii asupra contestaţiei 
.............................................. 
(4)Soluţia de desfiinţare este pusă în 

6. La articolul 279, alineatul (4) va 
avea următorul cuprins: 
„(4) Soluţia de desfiinţare este pusă în 

Se elimină  
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Nr. 
crt. 

 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
executare în termen de 60 de zile de la 
data comunicării deciziei în cazul 
contribuabililor mari şi mijlocii şi în 
termen de 30 zile în cazul celorlalţi 
contribuabili, iar noul act 
administrativ fiscal emis vizează strict 
aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al 
contestaţiei pentru care s-a pronunţat 
soluţia de desfiinţare. 
.............................................. 

executare în termen de 60 de zile de la 
data comunicării deciziei în cazul 
contribuabililor mari şi în termen de 
30 de zile în cazul contribuabililor 
mijlocii, precum şi a celorlalţi 
contribuabili, iar noul act 
administrativ fiscal emis vizează strict 
aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al 
contestaţiei pentru care s-a pronunţat 
soluţia de desfiinţare.” 

10.  Art. 281: Comunicarea deciziei şi 
calea de atac 
.............................................. 
(3)În situaţia atacării la instanţa 
judecătorească de contencios 
administrativ competentă potrivit alin. 
(2) a deciziei prin care s-a dispus 
desfiinţarea, încheierea noului act 
administrativ fiscal ca urmare a 
soluţiei de desfiinţare emise în 
procedura de soluţionare a contestaţiei 
se face în termen de 60 de zile în cazul 
contribuabililor mari şi mijlocii şi în 
termen de 30 zile în cazul celorlalţi 
contribuabili, de la data aducerii la 
cunoştinţa organului fiscal a deciziei 
de desfiinţare. 
.............................................. 

7. La articolul 281, alineatul (3) va 
avea următorul cuprins: 
 
„(3) În situaţia atacării la instanţa 
judecătorească de contencios 
administrativ competentă potrivit 
alin.(2) a deciziei prin care s-a dispus 
desfiinţarea, încheierea noului act 
administrativ fiscal ca urmare a 
soluţiei de desfiinţare emise în 
procedura de soluţionare a contestaţiei 
se face în termen de 60 de zile în cazul 
contribuabililor mari şi în termen de 
30 de zile în cazul contribuabililor 
mijlocii, precum şi a celorlalţi 
contribuabili, de la data aducerii la 
cunoştinţa organului fiscal a deciziei 
de desfiinţare.” 

Se elimină  

11.  Art. 336: Contravenţii 
.............................................. 

8. La articolul 336 alineatul (2), 
literele a)-h) vor avea următorul 

Se elimină  
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Nr. 
crt. 

 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) 
se sancţionează astfel: 
a)cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 
lei pentru persoanele juridice încadrate 
în categoria contribuabililor mijlocii şi 
mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 
8.000 lei, pentru celelalte persoane 
juridice, precum şi pentru persoanele 
fizice, în cazul săvârşirii faptelor 
prevăzute la alin. (1) lit. c); 
 
b)cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 
lei pentru persoanele juridice încadrate 
în categoria contribuabililor mijlocii şi 
mari şi cu amendă de la 1.000 lei la 
1.500 lei, pentru celelalte persoane 
juridice, precum şi pentru persoanele 
fizice, în cazul săvârşirii faptei 
prevăzute la alin. (1) lit. d); 
 
c)cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 
lei pentru persoanele juridice încadrate 
în categoria contribuabililor mijlocii şi 
mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 
3.500 lei, pentru celelalte persoane 
juridice, precum şi pentru persoanele 
fizice, în cazul săvârşirii faptei 
prevăzute la alin. (1) lit. e)-h); 
 
d)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 

cuprins: 
 
„a) cu amendă de la 25.000 lei la 
27.000 lei pentru persoanele juridice 
încadrate în categoria contribuabililor 
mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 
8.000 lei, pentru contribuabilii 
mijlocii şi pentru celelalte persoane 
juridice, precum şi pentru persoanele 
fizice, în cazul săvârşirii faptelor 
prevăzute la alin.(1) lit.c); 
b) cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 
lei pentru persoanele juridice încadrate 
în categoria contribuabililor mari şi cu 
amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, 
pentru contribuabilii mijlocii şi 
pentru celelalte persoane juridice, 
precum şi pentru persoanele fizice, în 
cazul săvârşirii faptei prevăzute la 
alin.(1) lit.d); 
c) cu amendă de la 12.000 lei la 
14.000 lei pentru persoanele juridice 
încadrate în categoria contribuabililor 
mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 
3.500 lei, pentru contribuabilii 
mijlocii şi pentru celelalte persoane 
juridice, precum şi pentru persoanele 
fizice, în cazul săvârşirii faptelor 
prevăzute la alin.(1) lit.e)-h); 
d) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 
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Nr. 
crt. 

 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
lei pentru persoanele juridice încadrate 
în categoria contribuabililor mijlocii şi 
mari şi cu amendă de la 500 lei la 
1.000 lei, pentru celelalte persoane 
juridice, precum şi pentru persoanele 
fizice, în cazul săvârşirii faptei 
prevăzute la alin. (1) lit. a), b), i)-m) şi 
ţ); 
e)cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 
lei pentru persoanele juridice încadrate 
în categoria contribuabililor mijlocii şi 
mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 
5.000 lei, pentru celelalte persoane 
juridice, precum şi pentru persoanele 
fizice, în cazul săvârşirii faptelor 
prevăzute la alin. (1) lit. n) şi r); 
 
f)cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei 
pentru persoanele juridice încadrate în 
categoria contribuabililor mijlocii şi 
mari şi cu amendă de la 1.000 lei la 
1.500 lei, pentru celelalte persoane 
juridice, precum şi pentru persoanele 
fizice, în cazul săvârşirii faptelor 
prevăzute la alin. (1) lit. o) şi p), dacă 
obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt 
de până la 50.000 lei inclusiv; 
 
g)cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 
lei pentru persoanele juridice încadrate 

lei pentru persoanele juridice încadrate 
în categoria contribuabililor mari şi cu 
amendă de la 500 lei la 1.000 lei, 
pentru  contribuabilii mijlocii şi 
pentru celelalte persoane juridice, 
precum şi pentru persoanele fizice, în 
cazul săvârşirii faptelor prevăzute la 
alin.(1) lit.a), b), i)-m) şi ţ); 
e) cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 
lei pentru persoanele juridice încadrate 
în categoria contribuabililor mari şi cu 
amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, 
pentru contribuabilii mijlocii şi 
pentru celelalte persoane juridice, 
precum şi pentru persoanele fizice, în 
cazul săvârşirii faptelor prevăzute la 
alin.(1) lit.n) şi r); 
f) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 
lei pentru persoanele juridice încadrate 
în categoria contribuabililor mari şi cu 
amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, 
pentru contribuabilii mijlocii şi pentru 
celelalte persoane juridice, precum şi 
pentru persoanele fizice, în cazul 
săvârşirii faptelor prevăzute la alin.(1) 
lit.o) şi p), dacă obligaţiile fiscale 
sustrase la plată sunt de până la 50.000 
lei inclusiv; 
g) cu amendă de la 12.000 lei la 
14.000 lei pentru persoanele juridice 
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Nr. 
crt. 

 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
în categoria contribuabililor mijlocii şi 
mari şi cu amendă de la 4.000 lei la 
6.000 lei, pentru celelalte persoane 
juridice, precum şi pentru persoanele 
fizice, în cazul săvârşirii faptelor 
prevăzute la alin. (1) lit. o) şi p), dacă 
obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt 
cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei 
inclusiv; 
h)cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 
lei pentru persoanele juridice încadrate 
în categoria contribuabililor mijlocii şi 
mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 
8.000 lei, pentru celelalte persoane 
juridice, precum şi pentru persoanele 
fizice, în cazul săvârşirii faptelor 
prevăzute la alin. (1) lit. o) şi p), dacă 
obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt 
mai mari de 100.000 lei; 
.............................................................. 

încadrate în categoria contribuabililor 
mari şi cu amendă de la 4.000 lei la 
6.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii 
şi pentru celelalte persoane juridice, 
precum şi pentru persoanele fizice, în 
cazul săvârşirii faptelor prevăzute la 
alin.(1) lit.o) şi p), dacă obligaţiile 
fiscale sustrase la plată sunt cuprinse 
între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv; 
h) cu amendă de la 25.000 lei la 
27.000 lei pentru persoanele juridice 
încadrate în categoria contribuabililor 
mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 
8.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii 
şi pentru celelalte persoane juridice, 
precum şi pentru persoanele fizice, în 
cazul săvârşirii faptelor prevăzute la 
alin.(1) lit.o) şi p), dacă obligaţiile 
fiscale sustrase la plată sunt mai mari 
de 100.000 lei;” 

12.   Art.II.-  
(1) Începând cu data intrării în vigoare 
a prezentei legi, administrarea 
obligaţiilor fiscale datorate de 
contribuabilii mici şi mijlocii, inclusiv 
de sediile secundare ale acestora, se 
realizează la organul fiscal al A.N.A.F. 
de la nivel judeţean. 
(2) Prezenta lege intră în vigoare la 
data de 1 ianuarie a anului următor 

Art.II.- Prevederile art. 30 alin. (31) 
din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se aplică începând cu 
prima zi a trimestrului următor 
intrării în vigoare a prezentei legi.  
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Nr. 
crt. 

 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
publicării acesteia în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
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