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GHID DE UTILIZARE A MANUALULUI DE STUDIU

Introducere
Prezentul manual de studiu reprezintă o sinteză a conţinutului disciplinei Drept financiar ce este
destinat studenţilor de la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi constituie materialul bibliografic minim
necesar pentru parcurgerea, însuşirea şi evaluarea disciplinei respective.
Manualul este structurat în conformitate cu standardele şi procedurile de uz larg în învăţământ
naţional şi internaţional, care se adresează învăţării individuale pe baze interactive. Parcurgerea manualului,
pe baza prezentelor instrucţiuni asigură reţinerea informaţiilor de bază, înţelegerea fenomenelor
fundamentale şi aplicarea cunoştinţelor dobândite la rezolvarea unor probleme specializate.
Manualul este structurat pe teme de studiu. Tema de studiu reprezintă o parte omogenă din
componenţa manualului, caracterizată de un număr limitat de termeni de referinţă (cuvinte-cheie), care poate
fi parcurs şi însuşit printr-un efort continuu de concentrare intelectuală care să nu depăşească 2-6 ore
(intervalul se referă la conţinutul de idei al modulului de studiu şi nu ia în calcul întrebările recapitulative,
temele pentru acasă, testele de autoevaluare sau pe cele de evaluare).
Fiecare unitate de studiu are o structură proiectată din perspectiva exigenţelor autoinstruirii.
Rezultatele efective ale utilizării manualului se vor suprapune pe rezultatele aşteptate doar cu condiţia
respectării întocmai a procedurii de parcurgere a modulelor de studiu, procedură care este prezentate în cele
ce urmează.

Procedura de învăţare în sistem de autoinstruire
Utilizarea manualului de studiu individual se face pe baza unui program de autoinstruire.
Recomandăm câteva reguli de bază în procedura de realizare a programului de autoinstruire pe baza
manualului de faţă:
1. Temele de studiu se parcurg în ordinea în care sunt prezentate în manual, chiar în cazul în care studentul
apreciază că ar putea ”sări” direct la o altă unitate de studiu. Criteriile şi modalitatea de ”înlănţuire” a
modulelor de studiu sunt prezentate la fiecare modul de studiu şi ele trebuie respectate întocmai, sub
sancţiunea nerealizării la parametrii maximali a programului de autoinstruire;
2. Fiecare modul de studiu conţine şi un test de evaluare şi/sau temă pentru acasă pe care studentul trebuie
să le realizeze, cu scopul evaluării gradului şi corectitudinii înţelegerii fenomenelor ţi proceselor descrise
sau prezentate în modulul de studiu;
3. Întrebările de autocontrol, testele de evaluare sau tema pentru acasă nu sunt de perspicacitate, deci nu
trebuie rezolvate cotra cronometru;
4. Ordinea logică a parcurgerii unităţii de studiu este următoarea:
• se citesc obiectivele şi competenţele modulului de studiu

• se citesc termenii de referinţă (cuvintele cheie)
• se parcurg ideile principale ale modulului sintetizate în rezumat
• se parcurge conţinutul dezvoltat de idei al modulului
• se parcurge bibliografia recomandată
• se răspunde la întrebările recapitulative, revăzând, dacă este necesar, conţinutul dezvoltat de idei al
modulului
• se efectuează testul de autoevaluare ţi se verifică, prin confruntare cu răspunsurile date la sfârşitul
manualului, corectitudinea răspunsurilor
• se efectuează testul de evaluare şi/sau tema pentru acasă sau de control (după caz)
5. Nu este recomandabil să se parcurgă mai mult de un modul de studiu pe zi, pentru a nu se periclita
însuşirea temeinicăşi structurală a materiei. În funcţie de necesităţile şi posibilităţile de studiu ale
studentului, studiul unui modul poate fi fracţionat pe mai multe zile, dedicând cel puţin 30 de minute pe
zi studiului.
TEMA PENTRU ACASĂ (TA) reprezintă un exerciţiu obligatoriu de reflecţie pentru fiecare temă de studiu.
Ea se constituie într-un instrument indispensabil de studiu individual necesar înşirii şi mai ales înţelegerii
temei. Rezolvarea ei se poate face în aprox. 1-2 or2.
TEMA DE CONTROL (TC): reprezintă un exerciţiu obligatoriu mai amplu, cu caracter integrativ, care are
rolul de a realiza un liant noţional şi cognitiv între temele studiate anterior şi de a provoca capacitatea
sitenticăşi creativă a studentului. Pregătirea ei necesită un efort mai îndelungat (aprox.10 ore), implică
stăpânirea temelor anterioare precum şi consultarea tutorelui de disciplină. Cele două teme de control se
regăsesc pe parcursul manualului astfel încât să acopere cele mai importante părţi ale acestuia.

PREZENTAREA MANUALULUI DE STUDIU ŞI A DISCIPLINEI

Manualul de studiu ”Drept financiar” reprezintă o sinteză realizată în manieră interactivă a cursului
corespondent utilizat la forma de învăţământ zi.
Conţinutul de idei nu a fost redus ci doar sintetizat, în principiu, într-o manieră mai accentuat
enunciativă, elementele de detaliu sau de explicaţie redundantă (necesare pentru atingerea scopului
pedagogic al fixării şi corelării cunoştinţelor) putând fi găsite de către student în bibliografia de specialitate
recomandată.
Obiectul cursului ”Drept financiar”:
Obiectul cursului îl reprezintă raporturile juridice ce iau nastere, se modifica si se sting cu ocazia
formarii, administrarii, intrebuintarii si controlului asupra resurselor financiare ale statului sau ale unitatilor
administrativ-teritoriale.
Obiectivele disciplinei:
Manualul de Drept financiar îsi propune ca obiectiv cunoaşterea şi însuşirea de către studenţii anului III
a modului in care se realizeaza administrarea banului public prin intermediul bugetelor publice, precum si a
masurilor luate de stat pentru colectarea cat mai eficienta a creantelor fiscale destinate bugetelor publice.
Obiective principale:
a) cunoasterea si intelegerea normelor juridice ce reglementeaza modul de functionare a unui sistem
financiar-fiscal

b) înţelegerea mecanismelor economice si juridice care stau la baza circulatiei banului public. c) cunoasterea
sistemului de organe si autoritati publice ce asigura functionarea sistemului financiar-fiscal roman.

Descrierea structurii manualului:
Manualul este structurat în conformitate cu rigorile studiului individual (autoinstruire), si este
I. Obiective (rezultatele aşteptate ale temei)
II. Competenţele dobândite de student (utilitatea temei pentru student)
III. Termeni de referinţă (concepte cheie)
IV. Structura temei de studiu
V. Rezumatul ideilor principale
VI. Conţinutul dezvoltat de idei al modulului
VII. Întrebări recapitulative
VIII. Teste de autoevaluare,
IX. teste de evaluare, teme de casă

compartimentat în teme de studiu. Structura fiecărei teme de studiu este următoarea:

I. Prezentul manual constituie bibliografia generală minimală obligatorie pentru studiul disciplinei Drept
financiar. El reprezintă minimul de informaţie necesară pentru înţelegerea şi însuşirea noţiunilor
fundamentale ale disciplinei.
II. Bibliografie selectivã
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dan Drosu Saguna, TRATAT DE DREPT FINANCIAR SI FISCAL, Edit. „All Beck”, Bucuresti, 2001
Ioan Gliga, DREPT FINANCIAR, Edit „Humanitas”, Bucuresti, 1998
Ioan Condor, Radu Stancu, DREPT FINANCIAR, Edit. „Fundaþia România de mâine”, Bucuresti, 2002
Mircea Stefan Minea, Eugen Iordãchescu, Anca Mihaela Georoceanu, DREPTUL FINANTELOR PUBLICE,
Edit. „Accent”, Cluj-Napoca, 2002
Mircea Stefan Minea, Lucian Teodor Chiriac, Cosmin Flavius Costas, DREPTUL FINANTELOR PUBLICE, Edit.
„Accent”, Cluj-Napoca, 2005
Mircea Stefan Minea, REGIMUL JURIDIC AL FINANTELOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA, Edit. „Argonaut”, ClujNapoca, 2000
Iulian Vãcãrel, Florian Bercea, Gheorghe D. Bistriceanu, Theodor Stolojan, Gabriela Anghelache,
Maria Bodnar, Tatiana Mosteanu, FINANTE PUBLICE, Edit. „Didacticã si Pedagogicã”, Bucuresti,
1992
Iulian Vãcãrel, Florian Bercea, Gheorghe D. Bistriceanu, Gabriela Anghelache, Maria Bodnar,
Tatiana Mosteanu, Florin Georgescu, FINANTE PUBLICE, editia a IV-a, Edit. „Didacticãsºi
Pedagogicã”, Bucuresti, 2003
Gheorghe N. Leon, ELEMENTE DE STIINTÃ FINANCIARÃ, Tipografia “Cartea Româneascã”, Cluj, 1925
Paul C. Olcescu, Toader Toma, TRATAT DE DREPT FINANCIAR SI FISCAL, Edit. „Cantes”, Iasi, 2000
Viorel Ros, DREPT FINANCIAR, Edit. “All Beck”, Bucuresti, 2005, pp. 26-31
Elena Drãgoescu, FINANTE. FINANTE PUBLICE, Edit. “Dimitrie Cantemir”, Târgu-Mures, 2000
Mircea Stefan Minea, ELEMENTE DE DREPT FINANCIAR INTERNATIONAL, Edit. “Accent”, Cluj-Napoca, 2001
Dan Drosu-Saguna, DREPT FINANCIAR SI FISCAL, Edit. “Oscar Print”, Bucuresti, 1997
Rodica Narcisa Petrescu, DREPT ADMINISTRATIV, Edit. “Accent”, Cluj-Napoca, 2004
Ioan Gliga, DREPT FINANCIAR PUBLIC, Edit. “All”, Bucuresti, 1994
Mircea Stefan Minea, Cosmin Flavius Costas, FISCALITATEA ÎN EUROPA LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III, Edit.
“Rosetti”, Bucuresti, 2006
Constantin D. Popa, Adrian Fanu-Moca, DREPT FINANCIAR, Edit. “Lumina Lex”, Bucuresti, 2003
Nicolae Hoantã, ECONOMIE SI FINANTE PUBLICE, Edit. “Polirom”, Iasi, 2000
Dan Tudor Lazãr, Adrian Mihai Inceu, FINANTE SI BUGETE PUBLICE, Edit. „Accent”, Cluj-Napoca, 2003
Iulian Vãcãrel, RELATII FINANCIARE INTERNATIONALE, Edit. “Academiei Române”, Bucuresti, 1995
Daniel Dascãlu, Cãtãlin Alexandru, EXPLICATIILE TEORETICE SI PRACTICE ALE CODULUI DE
PROCEDURÃ FISCALÃ, Edit. “Rosetti”, Bucuresti, 2005
Ioan Bostan, CONTROLUL FINANCIAR, Ed. Polirom, Iasi, 2000
Dumitru A. P. Florescu, Paul Coman, Gabriel Bãlasa, FISCALITATEA ÎN ROMÂNIA, Edit. „All Beck”,
Bucuresti, 2005
Mircea Stefan Minea, Cosmin Flavius Costas, Diana Maria Ionescu, LEGEA EVAZIUNII FISCALE.
COMENTARII SI EXPLICATII, Edit. „C. H. Beck”, Bucuresti, 2006
Gheorghe Diaconescu, INFRACTIUNILE ÎN LEGI SPECIALE SI LEGI EXTRAPENALE, Edit. „All”, Bucuresti, 1995
Emil Bãlan, ADMINISTRAREA FINANTELOR PUBLICE LOCALE, Edit. “Lumina Lex”, Bucuresti, 1999
Corneliu-Liviu Popescu, “Plata contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate la veniturile din drepturi de
proprietate intelectualã”, în Curierul judiciar nr. 1/2006
Simona Fit, “Contributiile sociale, între scãderea fiscalitãtii si cresterea birocratiei”, în revista Curierul fiscal
nr. 1/2006

30. Corneliu-Liviu Popescu, „Neconstitutionalitatea existentei bugetelor locale si a impozitelor si taxelor locale
ale sectoarelor municipiului Bucuresti”, în RRDA nr. 3/2004
31. Alexandru Boroi, Ion Rusu, „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, în
Dreptul nr. 2/2006
32. Florin Streteanu, „Câteva consideraþii privind rãspunderea penalã a persoanei juridice potrivit proiectului
de lege pentru modificarea si completarea Codului penal”, în revista Caiete de drept penal
33. Nicolae Cochinescu, „Natura juridicã a Curtii de Conturi a României”, în Dreptul nr. 6/1995
34. Radu Bufan, „Aplicarea legii fiscale în timp”, în RDC nr. 10/2003
35. Vasile Pãtulea, “Formele rãspunderii juridice în legãturã cu execuþia bugetarã”, în revista Dreptul nr. 3,
1999
36. Vasile Pãtulea,”Piata financiarã internationalã”, în revista Dreptul nr. 9/1997
37. Ion Jinga, Un buget pentru Europa de mâine, în RRDC, nr. 4/2005
38. Codul fiscal
39. Codul de procedura fiscala

III. Pentru realizarea unor studii ştiinţifice, a temelor pentru acasă, a temelor de control, a lucrării de licenţă
precum şi pentru aprofundarea disciplinei studentul se va adresa pentru bibliografie suplimentară tutorelui
de disciplină.

TEMA 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE
I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
• studentul să înţeleagă continutul notiunii de finante publice si de drept al finantelor publice
• studentul să înteleaga specificul notiunii de acte juridice din sfera finantelor publice
• studentul să înţeleagă notiunea si elementele raportului de drept al finantelor publice.
II. COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
• studentul să fie capabil să identifice actele de drept al finantelor publice din ansamblul actelor juridice,
retinand astfel aspectele ce le particularizeaza fata de alte categorii de acte juridice
• studentul să fie capabil să stabileasca corect elementele raporturile de drept al finantelor publice
aspecte ce caracterizeaza fundamental subiectii, continutul si obiectul acestor raporturi juridice.
• studentul să fie capabil să utilizeze corect diferitele noţiuni de specialitate dobandite
III. CUVINTE CHEIE: finante publice, dreptul finantelor publice, actele de drept ale finantelor publice,
raporturile de drept ale finantelor publice
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
Noţiunea şi structura finanţelor publice
Noţiunea şi obiectul de studiu al dreptului finanţelor publice.
Normele dreptului finanţelor publice.
Actele de drept al finanţelor publice.
Raporturile de drept al finanţelor publice.
V. REZUMAT:
In aceasta tema sunt prezentate notiunile introductive ale disciplinei de studiu ce caracterizeaza orice
ramura de drept, si anume: notiunea si elementele finantelor publice, notiunea si obiectul de studiu al
disciplinei, prezentarea teoretica a aspectelor ce caracterizeaza normele dreptului finantelor publice,
notiunea, caracteristicile si clasificarea actelor de drept al finantelor publice, precum si notiunea si elementele
raporturilor juridice ce iau nastere se modifica si se sting in sfera finantelor publice.
VI. CONŢINUTUL TEMEI:.
1. Noţiunea şi structura finanţelor publice.
Etimologia cuvântului “finanţe” se găseşte în cuvântul latinesc finis utilizat cu sensul de “termen de
plată”. Treptat, acest cuvânt a dobândit diferite forme în aproape toate limbile vorbite în Europa medievală.
În sec. al XV-lea, în Franţa, se foloseau expresiile hommes de finances şi financiers care îi desemna pe
arendaşii de impozite şi persoanele care încasau impozitele regelui, finance ce reprezenta o sumă de bani şi
mai ales un venit al statului ori finances care însemna întregul patrimoniu al statului.
În aceeaşi perioadă a evului mediu, în Germania se întâlneau expresiile finanz cu sensul de plată în
bani şi finanzer care îl desemna pe cămătar.
O dată cu trecerea timpului, cuvântul finanţe a căpătat un sens foarte larg, incluzând elemente de
finanţe publice şi elemente din sfera finanţelor private, cum ar fi: bugetul statului, creditul, operaţii bancare şi

de bursă, relaţii cambiale. Altfel spus, finanţele desemnau resursele, relaţiile şi operaţiile băneşti.
În limbajul modern, noţiunea de finanţe se identifică adesea cu aceea de bani, resurse băneşti, creanţe
ori obligaţii de plată în bani.
Chiar şi concepţiile specialiştilor cu privire la finanţe nu sunt unitare. Cel mai adesea, ei disting
conceptul de finanţe publice acordându-i un conţinut ştinţiific, de conceptele din sfera finanţelor private.
În literatura de specialitate s-au arătat următoarele, despre conţinutul conceptului de finanţe (într-o
sinteză a opinilor formulate în materie):
• fonduri băneşti la dispoziţia statului;
• resurse băneşti prelevate la dispouiţia statului în vederea îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor acestuia;
• mijloace de acoperire a cheltuielilor administraţiei de stat şi ale colectivităţilor loca le;
• bani şi bunuri utilizate pentru funcţionarea instituţiilor publice;
• totalitatea resurselor şi sarcinilor care se referă la activitatea instituţiilor publice (venituri publice,
cheltuieli publice, buget, datorie publică, trezorerie publică, precum şi regulile care stabilesc regimul
acestora);
• gospodăria statului şi a altor organizaţii politice, precum şi regulile şi principiile care stau la baza
administrării bunurilor economice şi a banilor;
• mijloace de intervenţie a statului în economie (impozite, împrumuturi, alocaţii bugetare, subvenţii şi
alte pârghii sau instrumente cu ajutorul cărora statul intervine în viaţa economică);
• ansamblul activităţii desfăşurate de sectorul public al economiei, inclusiv administrarea finanţelor
publice şi politicile financiare;
• relaţii sociale de natură economică care apar în procesul constituirii fondurilor publice de resurse
băneşti şi al repartizării acestora în scopul satisfacerii nevoilor generale ale societăţii.
Specialiştii francezi, referindu-se la conţinutul finanţelor publice, afirmau că acestea au trei
componente esenţiale legate de bani. Este vorba de cheltuieli (determinarea obiectelor şi a cuantumului
acestora), de venituri (determinarea surselor şi a cuantumului acestora) şi de aplicare a veniturilor la
cheltuieli. Acelaşi autor mai arăta despre cuvântul latin finis că marchează sfârşitul operaţiunilor juridice, adică
efectuarea plăţii. Finanţele publice vizează banii publici şi prin extindere, achiziţionarea, administrarea şi
utilizarea banilor publici.
Specialiştii germani precizau, referindu-se la ştiinţa financiară, că este disciplina care se ocupă de
economia statului şi a celorlalte corporaţiuni politice.
Economiştii italieni au conturat, şi ei, opinii importante arătând că termenul de finanţe publice
desemnează ansamblul activităţii desfăşurate de sectorul public al economiei care comportă utilizarea
resurselor economice şi care sunt clasificate în mod tradiţional în două mari categorii, de cheltuieli şi de
venituri. Este limpede că finanţele publice nu epuizează toate formele intervenţiei publice în economie.
Rezultate asemănătoare ale intervenţiei directe se obţin şi de pe urma activităţii de tip regulamentar,
disciplinar şi de control, care nu comportă utilizarea de resurse din partea sectorului public. Pentru aceste
motive dimensiunea finanţelor publice nu constituie un indicator suficient, chiar dacă este important, al
raporturilor existente între sectorul public şi cel privat al economiei.
Literatura de specialitate americană evocă puncte de vedere mai recente cu privire la finanţele
publice. Considerăm de referinţă, punctul de vedere, potrivit căruia, finanţele publice studiază activitatea
economică a guvernului considerat ca o unitate.
O altă opinie interesantă, exprimată în literatura americană, arată despre finanţele publice că
reprezintă o noţiune care în mod tradiţional a fost aplicată la un set de probleme politice care include

utilizarea măsurilor fiscale şi acelor referitoare la cheltuieli. Se consideră, astfel, că aceasta nu este o noţiune
delimitată în mod fericit, deoarece problemele de bază nu sunt cele financiare, ci mai ales cele care vizează
folosirea resurselor, distribuirea venitului şi gradul de ocupare a forţei de muncă.
Potrivit Enciclopediei Larousse, finanţele publice evocă, pe de o parte, totalitatea resurselor şi a
sarcinilor care se referă la activitatea persoanelor publice, iar pe de alta, ansamblul regulilor care determină
regimul acestor resurse şi al acestor sarcini. În timp ce finanţele private se află în slujba intereselor private şi
sunt supuse principiilor şi regulilor care se impun particularilor şi întreprinderilor private, finanţele publice se
află în slujba intereselor publice cu care întreaga colectivitate publică este însărcinată. Ca urmare, finanţele
publice beneficiază de prerogativele pe care aceste colectivităţi le posedăşi suportă obligaţiile lor, pe care le
stabileşte dreptul public.
În concluzie, această lucrare de referinţă arată că, într-o concepţie modernă, finanţele publice au drept
obiect, nu numai serviciile proprii ale statului sau ale unei colectivităţi publice, ci îmbracă întreaga viaţă
economicăşi socială a naţiunii şi devin un element al planificării economice şi sociale.
2. Noţiunea şi obiectul de studiu al dreptului finanţelor publice.
După cum bine se ştie, cea mai impotantă diviziune a dreptului pe care o cunoaşte doctrina juridică
distinge între dreptul public şi dreptul privat. Dreptul financiar public sau dreptul finanţelor publice este o
ramură distinctăşi autonomă a dreptului public, având un obiect propriu şi specific de reglementare.
Obiectul reglementării juridice financiare nu reprezintă altceva decât conţinutul dreptului finanţelor
publice, iar acesta se circumscrie, în principiu, componentelor structurale ale finanţelor publice cu respectarea
delimitării acestora faţă de finanţele private.
Ţinând cont de faptul că o definiţie trebuie să aibă un caracter de maximă generalitate, dar săşi reţină
acele aspecte ce caracterizează esenţial instituţia definită, considerăm că dreptul financiar public reprezintă
ansamblul normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale ce iau naştere în legătură cu formarea,
administrarea, întrebuinţarea şi controlul resurselor financiare ale statului sau ale unităţilor administrativ teritoriale.
În cele ce urmează, considerăm necesar a face unele precizări terminologice. Referindu-se la ramura
juridică definită mai sus, unii autori o denumesc “drept financiar”, Fără a confunda noţiunea de “bani” cu
aceea de “finanţe”, dorim totuşi să arătăm că analizând totalitatea finanţelor ce se realizează la nivelul unei
economii, putem constata faptul că avem de-a face cu aceeaşi distincţie înregistratăşi în ceea ce priveşte
ramurile de drept, şi pe care am subliniat-o anterior. Aşadar, în funcţie de forma de proprietate asupra banilor
(fapt ce decurge din modul de formare, iar apoi, de administrare şi de întrebuinţare a banilor respectivi), avem
de-a face cu finanţe publice sau finanţe private, după caz.
Relaţiile sociale ce iau naştere, se modificăşi se sting în sfera finanţelor publice intră sub incidenţa
“dreptului financiar public” sau “dreptului finanţelor publice”, cum a mai fost el denumit.
Spre deosebire de acestea, relaţiile sociale ce iau naştere, se modificăşi se sting în sfera finanţelor
private, intră sub incidenţa mai multor ramuri de drept privat: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul bancar,
dreptul asigurărilor private, etc.
De asemenea, considerăm că “dreptul financiar” nu îşi limitează sfera de cuprindere la nivelul formării,
administrării, întrebuinţării şi controlului banului public. El mai cuprinde şi norme referitoare la monedăşi
circulaţie monetară, relaţii financiar-valutare, pieţe financiare şi de capitaluri, etc.
Aşadar, faţă de toate considerentele arătate mai sus şi faţă de definiţia dată dreptului finanţelor

publice, considerăm că această sintagmă este cea mai corectă pentru a desemna sfera de cuprindere şi
obiectul analizei pe care o vom face în cadrul temelor ce urmează.
3. Normele dreptului finanţelor publice.
Normele dreptului finanţelor publice, ca orice normă juridică, sunt instituite sau recunoscute de stat, şi
ca atare obligatorii de respectat în raporturile dintre subiectele de drept, încălcarea lor atrăgând intervenţia
forţei de constrângere a statului.
Întrucât ne aflăm în sfera de cuprindere a unei ramuri de drept public, drepturile şi obligaţiile
participanţilor la un astfel de raport juridic sunt expres menţionate de lege. Antrenarea forţei de constrângere
a statului în cazul încălcării nomelor de drept financiar public se face tot în conformitate cu legea sub forma
sancţiunilor de orice fel.
În general, normele dreptului finanţelor publice prezintă toate trăsăturile specifice oricărei norme
juridice, şi anume: este generală, abstractă, tipică, impersonalăşi de aplicabilitate repetată la un număr
nelimitat de cazuri.
Există, totuşi, o serie de excepţii de la regulile enunţate mai sus. Astfel, legile bugetare, prin natura lor,
nu prezintă caracterul de generalitate şi cu atât mai puţin pe acela de a beneficia de aplicabilitate nelimitată.
Dimpotrivă legile bugetare, deşi au caracter evaluativ sub aspectul sumelor efective cuprinse în ele, totuşi ele
stabilesc sarcini şi obiective de realizat, concrete şi precise. În plus ele sunt valabile doar pentru un singur
exerciţiu bugetar (adică un an calendaristic), la împlinirea acestuia, aplicabilitatea lor încetând de drept. Şi
caracterul impersonal al normei de drept financiar public, în unele cazuri prezintă excepţii, dar de cele mai
multe ori dispoziţia legală nu devine doar impersonală, ci îşi pierde cu totul caracterul normativ, devenind o
dispoziţie individuală.
În cele mai multe cazuri normele dreptului finanţelor publice au caracter imperativ şi onerativ mai ales
în sfera fiscalităţii, dar în sfera răspunderii juridice şi cu precădere a evaziunii fiscale ele sunt imperativprohibitive.
Luând în considerare toate aspectele prezentate, putem defini normele dreptului finanţelor publice ca
fiind acea categorie a normelor juridice ce au un obiect de reglementare specific, care se referă la drepturile
şi obligaţiile participanţilor la raporturile de drept al finanţelor publice şi care prescriu conduita acestora în
procesul de formare, administrare, utilizare şi control asupra banului public, respectarea lor fiind g arantată
prin forţa de constrângere a statului.
În ceea ce priveşte strucura logico-juridică a normelor de drept al finanţelor publice trebuie arătat că
ele prezintă unele particularităţi. Astfel, dispoziţiile acestor norme descriu reguli de conduită de o natură
aparte ce ţin de specificul activităţilor pe care le reglementează. Sancţiunile pot ţine şi de esenţa altor ramuri
de drept, cum ar fi închisoarea sau amenda, dar există, la ora actuală, şi sancţiuni specifice, cum ar fi
penalităţile de întârziere.
O precizare importantă se referă la faptul că Bugetul de Stat sau Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat nu
sunt norme juridice în sens formal, întrucât nu cuprind sancţiuni. Forţa juridică necesară aplicării lor este dată
de legile de adoptare a acestor bugete, ele însele neavând nici măcar caracterul de normă de conduită.
4. Actele de drept al finanţelor publice.
Actele de drept al finanţelor publice sunt o specie a actelor juridice care au fost definite în literatura de
specialitate ca fiind manifestări de voinţă făcute în scopul de a produce anumite efecte juridice, a căror

realizare este garantată prin forţa de constrângere a statului, în condiţiile prevăzute de normele juridice în
vigoare.
Pornind de la această definiţie constatăm că actele de drept al finanţelor publice sunt manifestări de
voinţă făcute în scopul de a produce efecte juridice cu ocazia formării, administrării, întrebuinţării şi
controlului asupra resurselor financiare ale statului şi ale unităţilor administrativteritoriale, a căror realizarea
este garantată, în condiţiile legii, prin forţa de constrângere a statului.
Din definiţia de mai sus rezultă caracteristicile actelor de drept financiar public:
• Sunt manifestări de voinţă cu caracter unilateral. Este şi firesc acest lucru, dat fiind faptul că sunt acte
juridice de drept public. Excepţie de la această regulă o reprezintă actele ce se întocmesc în sfera
împrumutului public;
• Au un obiect specific şi clar delimitat la formarea, administrarea, întrebuinţarea şi controlul asupra
banului public;
• Se emit în baza legii şi în vederea executării ei;
• Se emit cu respectarea normelor de competenţă şi a condiţiilor de validitate;
• Realizarea lor este garantată prin forţa de constrângere a statului.
În literatura de specialitate s-a realizat şi o clasificare a actelor de drept financiar public conform mai
multor criterii de clasificare:
A. După întinderea efectelor juridice pe care le produc, distingem:
1 Acte normative;
2 Acte individuale.
B. După extinderea teritorială a efectelor, deosebim:
1 Acte cu aplicabilitate generală, pe întreg teritoriul ţării (ex: bugetul de stat);
2 Acte cu aplicabilitate locală, limitată la nivelul unei unităţi administartiv-teritoriale (ex: bugetele
locale).

C. După întinderea în timp a efectelor lor, deosebim:
1 Acte cu efecte nelimitate în timp (ex: actele normative care au marcat doar momentul intrării în
vigoare, nefiind cunoscut şi momentul ieşirii lor din vigoare);
2 Acte cu efecte limitate în timp (ex: actele normative de adoptare a bugetelor publice, ca re intră în
vigoare la 1 ianuarie şi îşi încetează aplicabilitatea la 31 decembrie a fiecărui an).
D. După conduita prescrisă, distingem:
1 Acte onerative, care obligă subiectele de drept cărora li se adresează la o anumită prestaţie (ex: Codul
fiscal care instituie sarcini fiscale pentru contribuabili);
2 Acte prohibitive, care prescriu interzicerea unor acţiuni (ex: Legea nr. 241&2005 pentru combaterea
evaziunii fiscale).
E. După obiectul de activitate la care se referă, distingem:
1 Acte care se referă la activitatea bugetară;
2 Acte care se referă la activitatea fiscală, care la rândul lor se împart în: a) Acte material fiscale; b) Acte
procedural fiscale;
3 Acte care se referă la activitatea de efectuare a împrumuturilor publice;
4 Acte care se referă la activitatea de control financiar.

5. Raporturile de drept al finanţelor publice.
5.1. Noţiunea de raport de drept al finanţelor publice.
Raporturile de drept al finanţelor publice sunt relaţiile sociale reglementate de normele dreptului
finanţelor publice. Aceste raporturi iau naştere, se modificăşi se sting în procesul formării, administrării,
utilizării şi controlului asupra banului public.
Aşa cum am mai arătat, dreptul finanţelor publice este o ramură de drept public şi ca atare, şi raportul
de drept financiar public poartă fundamental această carateristică.
În cadrul raporturilor de drept al finanţelor publice vom regăsi mai multe categorii de raporturi
juridice: raporturi juridice de impunere (fiscale), care se nasc cu prilejul realizării execuţiei părţii de venituri a
unui buget public, distincte de raporturile juridice ce iau naştere cu ocazia execuţiei părţii de cheltuieli a unui
buget. Tot în sfera raporturilor de drept financiar public se plaseazăşi raporturile de control financiar. Nu în
ultimul rând, din sfera de cuprindere a raporturilor de drept al finanţelor publice fac parte şi raporturile
procedural-fiscale, despre care se poate spune că decurg din cele de drept material fiscal.
În concluzie, finanţele publice parcurg un proces complex, începând cu formarea lor şi continuând cu
administrarea, utilizarea şi controlul asupra banului public, în cadrul fiecărei etape luând naştere raporturi
juridice specifice.
Elementele oricărui raport juridic sunt: subiecţii, conţinutul şi obiectul. În cele ce urmează vom analiza
fiecare dintre aceste elemente, reţinând particularităţile pe care le prezintă ele în cadrul fiecărei categorii de
raporturi juridice prezentate mai sus.
5.2. Subiectele raportului de drept al finanţelor publice.

Faptul că ne aflăm în faţa unui raport de drept public este cel mai bine ilustrat de analiza asupra
subiectelor sale. Astfel, în cadrul raporturilor de drept al finanţelor publice, statul va fi întotdeauna
reprezentat de unul din organele sale cu atribuţii de impunere sau de control, în calitate de subiect specializat.
Acest subiect specializat se află pe o poziţie dominantă faţă de celălalt subiect al raportului juridic de
drept al finanţelor publice. Aceasta înseamnă că este suficientă o singură voinţă pentru ca raportul juridic să ia
naştere (caracterul univoliţional al raportului de drept financiar public).
Teoria dreptului evocă mai multe poziţii pe care se pot situa subiectele în cadrul unui raport juridic.
Dacă subordonarea ierarhică este de esenţa dreptului administrativ, iar egalitatea subiectelor este de esenţa
dreptului civil (şi a tuturor ramurilor de drept privat ce decurg din acesta), în dreptul finanţelor publice nu vom
întâlni nici una şi nici cealaltă din aceste ipoteze. Poziţiile pe care se situează cele două subiecte ale raportului
de drept al finanţelor publice, deşi sunt de inegalitate (generată de poziţia dominantă a subiectului
specializat), aceasta îmbracă forma autorităţii, întrucât subordonarea ierarhică nu va fi întâlnită niciodată în
cadrul raporturilor de drept al finanţelor publice.
Subiectele specializate sunt statul şi unităţile administrativ-teritoriale, respectiv organele lor cu
atribuţii în sfera financiar-fiscală. În principal, este vorba despre Ministerul Finanţelor Publice împreună cu
structurile sale din teritoriu, respectiv Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice din fiecare judeţşi a
Municipiului Bucureşti. La rândul lor, acestea au în subordine Administraţiile Financiare existente la nivelul
fiecărui municipiu, oraş sau comună (mai exact la nivelul a 4-5 comune în funcţie de mărimea acestora).
Alte subiecte specializate pot fi, după caz, organele de control financiar, ordonatorii de credite sau
compartimentele cu atribuţii de resort din cadrul primăriilor.
Când ne referim la procesul de formare a banului public avem în vedere realizarea execuţiei părţii de
venituri a unui buget public. Aceasta vizează aria de cuprindere a dreptului fiscal. În cadrul raporturilor de
drept material fiscal (deci a rapoturilor de impunere), Ministerul Finanţelor Publice, ca subiect specializat este
reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (care este o structură a celui dintâi) şi unităţile
teritoriale ale acesteia, ce au atribuţii în ceea ce priveşte încasarea veniturilor destina te bugetelor publice
centrale (ale statului). Din interpretarea Cod. pr. fisc. rezultă că aceleaşi sunt subiectele specializate şi în cadrul
raporturilor de drept procedural fiscal.
Unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale,
precum şi de compartimentele de specialitate ale acestora. Este vorba despre organe cu atribuţii în sfera
impunerii şi care au fost create pentru a asigura execuţia părţii de venituri a bugetelor locale şi implicit
evidenţa distinctă a sumelor destinate acestor bugete faţă de bugetele centrale (ale statului).
Toate aceste organe cu atribuţii în sfera impunerii sunt denumite generic chiar de către legiuitor
“organe fiscale”.
Mai pot fi subiecte specializate şi organele ce au atribuţii în sfera controlului financiar, cum ar fi Curtea
de Conturi şi Garda Financiară, consacrate ca fiind organe cu atribuţii în sfera finanţelor publice.
În cele arătate mai sus am făcut referire la organele financiare ce au atribuţii în sfera formării ,
administrării şi controlului banului public. Din definiţia dată dreptului finanţelor publice rezultă că obiectul de
studiu al acestuia are în vedere şi modul de utilizare a banului public. Dealtfel, chiar şi activitatea de control,
nu se referă doar la modul în care se respectă dispoziţiile legale privitoare la formarea veniturilor publice, ci şi
la legalitatea utilizării (cheltuirii) banilor publici. Din acest punct de vedere, raporturile de drept al finanţelor
publice sunt subsecvente raporturilor ierarhice existente între ordonatorii de credite implicaţi în realizarea
execuţiei unui buget public. Raporturile ierarhice sunt de drept administrativ, dar alocarea de credite bugetare
fiecărui ordonator de credite în conformitate cu legea şi cu bugetul propri u al fiecăruia se face prin

intermediul Trezoreriei Statului, ca organ financiar cu atribuţii în efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi cu
bani publici.

Cel de al doilea subiect al raportului de drept financiar public poate fi, după caz, fie un contribuabil (în
cazul raporturilor de drept fiscal, atât material, cât şi procedural), fie un ordonator de credite (în cazul
raporturilor juridice ce iau naştere cu ocazia cheltuirii banilor publici), fie şi unul şi celălalt (în cazul raporturilor
de control financiar).
Analizând situaţia contribuabilului din cadrul raporturilor juridice fiscale (atât materiale cât şi
procedurale) putem constata căşi acest subiect trebuie să deţină o anumită calitate, chiar dacă, în ceea ce îl
priveşte, condiţiile nu sunt atât de restrictive ca în cazul subiectului aflat pe o poziţie dominantă.
Calitatea de contribuabil derivă din lege, iar în cazul persoanelor fizice, pentru a dobândi această
calitate este suficientă, în principiu, capacitatea de folosinţă a subiectului. În acest caz, desigur că îndeplinirea
obligaţiilor ce derivă din calitatea de contribuabil va fi realizată de către reprezentanţii legali ai persoanei ce
nu deţine capacitatea de exerciţiu.
De asemenea, în calitatea sa de contribuabil, o persoană ce deţine capacitatea de exerciţiu poate fi
reprezentată de către un împuternicit sau un reprezentant fiscal, dar reprezentarea se face în limitele unei
împuterniciri scrise şi înregistrate la organul fiscal. Împuternicirea produce efecte în numele şi pe seama
contribuabilului. Calitatea de contribuabil mai poate fi şi transmisă altor persoane în următoarele condiţii
statuate de lege:
• Când moştenitorul a acceptat succesiunea contribuabilului debitor;
• Când există o persoană care preia, în tot sau în parte drepturile şi obligaţiile contribuabilului persoană juridică supusă divizării, fuziunii ori reorganizării judiciare;
• Când, urmare a declanşării procedurii falimentului, s-a stabilit cine este persoana care va răspunde
patrimonial, precum şi limitele acestei responsabilităţi;
• Când există o persoană care îşi asumă obligaţia de plată a contribuabilului printr-un angajament de
plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii reale la nivelul obligaţiei de
plată.
Conform dispoziţiilor legale în vigoare, orice contribuabil (persoană fizică sau juridică, română sau
străină) trebuie să aibe un domiciliu fiscal. În cazul persoanelor fizice, domiciliul fiscal se află la adresa unde
locuieşte efectiv contribuabilul, indiferent dacă aceasta coincide cu domiciliul legal, sau nu. Pentru persoanele
juridice, domiciul fiscal se stabileşte la locul unde se realizează gestiunea administrativăşi conducerea efectivă
a afacerilor, indiferent dacă acesta coincide cu sediul social declarat, sau nu. Pentru asocierile şi alte entităţi
fără personalitate juridică, domiciliul fiscal se va afla la adresa persoanei care reprezintă asocierea sau
entitatea, iar în lispsa unei astfel de persoane, domiciliul fiscal se va stabili la adresa oricăruia dintre asoc iaţi.
În cazul persoanelor juridice sau a asocierilor fără personalitate juridică, dacă domiciliul fiscal nu se poate
stabili după regulile de mai sus, atunci acesta se va afla la locul unde sunt situate majoritatea activelor.
Sensul dat de lege noţiunii de domiciliu fiscal se referă la locul unde contribuabilul locuieşte în mod
continuu mai mult de 183 de zile într-un an calendaristic. Dacăşederea la o anumită adresă se face în scopuri
particulare (ex: vizită, concediu, tratament, etc.) şi nu depăşeşte perioada unui an, aceea adresă nu este
considerată domiciliu fiscal. Menţionăm că toate aceste dispoziţii sunt aplicabile doar pentru creanţele
administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Pentru toate
celelalte categorii de creanţe bugetare (destinate bugetului general consolidat, altele decât cele fiscale),
domiciliul fiscal coincide cu noţiunea de domiciliu sau sediu din dreptul comun.

Existăşi situaţii în care contribuabilul, deşi a fost stabilit ca persoană, se află în imposibilitatea de a-şi
îndeplini obligaţiile fiscale personal şi nu şi-a desemnat nici un împuternicit, ori nu îi este cunoscut domiciliul
fiscal. În astfel de împrejurări, se va proceda la stabilirea unui curator fiscal. Numirea curatorului o va face
instanţa judecătorească printr-o hotărâre judecătorească prin care se va mai stabili dacă curatorul va fi
remunerat, toate cheltuielile ocazionate de această reprezentare urmând a fi suportate de către contribuabilul
reprezentat de curator. Şi în această situaţie reprezentarea se realizează în numele şi pe seama
reprezentatului.
În cadrul raporturilor de control, aşa cum am mai arătat, există un subiect specializat (organul de
control financiar), iar celălalt subiect va fi, dacă obiectul controlului îl reprezintă modul de realizare a execuţiei
părţii de venituri a unui buget public, tot contribuabilul care răspunde pentru modul în care şi -a îndeplinit
obligaţiile, aşa cum rezultă ele din dispoziţiile legale şi pe care le vom analiza în cele ce urmează. Dacă însă,
obiectul controlului vizează modul de realizare a execuţiei părţii de cheltuieli a unui buget public, cel de al
doilea subiect al raportului juridic de control financiar va fi un ordonator de credite.
5.3. Conţinutul raportului de drept al finanţelor publice.
Conţinutul raportului de drept al finanţelor publice este format din drepturile şi obligaţiile subiectelor
partcipante la aceste raporturi juridice. Ele derivă din dispoziţiile legale. Astfel, în funcţie de natura raportului
de drept financiar public, drepturile şi obligaţiile subiectelor vor fi diferite şi pot fi foarte variate, dar
întotdeauna vor fi stabilite prin lege (specific tuturor raporturilor de drept public).
În ceea ce priveşte raportul juridic fiscal legiuitorul a înţeles să facă precizări arătând că raportul de
drept procedural fiscal cuprinde drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor (potrivit legii) pentru îndeplinirea
modalităţilor prevăzute pentru stabilirea exercitarea şi stingerea drepturilor şi obligaţiilor părţilor din raportul
de drept material fiscal.
Dacă sub aspectul subiectelor situaţia nu prezintă diferenţieri între raportul de drept material şi cel de
drept procedural fiscal, nu la fel stau lucrurile şi în ceea ce priveşte conţinutul celor două categorii de raporturi
juridice fiscale.
Din acest punct de vedere, creanţele fiscale sunt drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de
drept material fiscal. Ele constau din: creanţe fiscale principale (sume datorate cu titlu de impozite, taxe şi
contribuţii de orice fel destinate să alimenteze oricare dintre bugetele publice reglementate în sistemul
bugetar românesc) şi creanţe fiscale accesorii (decurg din neplata la termen a creanţelor fiscale principale şi
sunt formate din majorari de întârziere)
În sfera formării banului public, deci în cadrul raporturilor de impunere, legea reglementează
numeroase categorii de drepturi şi obligaţii corelative ale părţilor.
În sfera administrării banului public drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor constau, cu
precădere, în obligaţiile subiecţilor de a efectua anumite acte şi operaţiuni ce ţin de contabilitatea publicăşi
care au ca finalitate realizarea execuţiei bugetare.
Utilizarea banilor publici implică din partea beneficiarilor de credite bugetare obligaţia acestora de a
respecta principiile legale ce stau la baza realizării execuţiei părţii de cheltuieli a unui buget (ex: una dintre
aceste obligaţii se referă la utilizarea sumelor conform destinaţiei pentru care au fost aprobate şi alocate acele
sume).
Drepturile şi obligaţiile părţilor în cadrul activităţii de control financiar sunt stabilite tot prin lege şi
prezintă o anumită specificitate determinată de obiectul acestor raporturi juridice (activitate de control). Cu
caracter exemplificativ putem arăta că dreptului organului de control financiar de a efectua activităţi specifice

îi corespunde obligaţia celui controlat (indiferent că este un contribuabil sau un ordonator de credite) de a se
supune controlui, dar în limitele competenţelor de control cu care este investit prin lege cel ce efectuează
controlul.
5.4. Obiectul raportului de drept al finanţelor publice.
Ca orice raport juridic, şi raportul de drept al finanţelor publice are un obiect juridic. El se referă la
conduita părţilor şi se concretizează în diverse acţiuni ale acestora în funcţie de categoria de raport de drept
financiar public pe care o analizăm.
Trebuie să subliniem faptul că raporturile de drept financiar public sunt raporturi patrimoniale şi ca
atare ele au şi un obiect material. Acesta îmbracă o formă aparte (nu orice bun poate fi obiect material al unui
astfel de raport juridic ca în cazul raportului de drept civil), prezentându-se exclusiv sub forma banului public.
Astfel, în cadrul raporturilor de drept material fiscal este preponderentă conduita de a da, respectiv de
a plăti sumele de bani pe care debitorii fiscali le datorează în temeiul legii. Dealtfel, conduita de a da
caracterizează fundamental raporturile de drept financiar public, în ansamblul lor. Această conduită va fi
întâlnităşi cu ocazia utilizării banilor publici.
În ceea ce priveşte raporturile procedural fiscale, predominantă este conduita de a face (de a îndeplini
dispoziţiile procedurale prescrise de lege) sau de a nu face (de a nu încălca acelea şi dispoziţii legale care au un
caracter imperativ şi deci ele trebuie urmate întocmai). Interesant de subliniat este faptul că, în cadrul
raporturilor procedural fiscale conduita de a face sau de a nu face au ca finalitate tot realizarea conduitei de a
da (adică realizarea în totalitate a creanţei fiscale datorate).
În sfera activităţilor de administrare şi de control asupra finanţelor publice vom mai întâlni şi conduita
de a face, dar mai ales de a nu face (de a nu efectua acte şi operaţiuni de administrare sau de control
sancţionate de lege).
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VIII ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:
1) Definiţi noţiunea de finanţe publice.
2) Care este obiectul de studiu al dreptului finanţelor publice?
3) Clasificaţi actele de drept ale finanţelor publice.
4) Care sunt subiectele specializate în cadrul raporturilor de drept fiscal?
5) Care este obiectul material al raporturilor de drept financiar public?

IX. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Care este obiectul finantelor publice?
a) Banul. b) Banul public c) Resursele financiare ale statului si ale unitatilor administrativ-teritoriale.

2. Care dintre normele specifice dreptului finantelor publice nu intrunesc trasaturile caracteristice
oricarei norme juridice?
a) Legea bugetara. b) Codul fiscal. c) Legea finantelor publice.
3. Cine poate avea calitatea de contribuabil?
a) Numai statul b) Numai unitatile administrativ-teritoriale. c) Orice persoana fizica sau juridica.
4. Care dintre cele trei conduite apar predominant în cadrul raporturilor de drept financiar public.
a) da. b) A face si a nu face ceva. c) A da, a face si a nu face ceva.

5. Domiciliul fiscal este acelasi lucru cu domiciliul legal?
a) Da. b) Nu. c) Posibil, in anumite imprejurari.
Răspunsurile corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.

X. TESTE DE EVALUARE:
1. Ce tip de relatii se stabilesc intre subiectii raporturilor de drept financiar public?
a) De egalitate. b) De inegalitate in forma autoritatii. c) De inegalitate in forma subordonarii ierarhice.
2. Drepturile si obligatiile corelative ale partilor se stabilesc:
a) Prin lege. b) Prin acordul de vointa al partilor. c) Prin ambele modalitati de mai sus.
3. Sunt subiecti ai raporturilor de drept financiar public:
a) Contribuabilii. b) Ordonatorii de credite. c) Organele fiscale ale statului.
4. Raporturile de control financiar sunt:
a) Raporturi de autoritate. b) Raporturi de egalitate. c) Mixte.
5. Organele fiscale ale statului sunt:
a) Ministerele. b) Agentia Nationala de Administrare Fiscala. c) Curtea de Conturi.
TEMĂ PENTRU ACASĂ: realizaţi o comparaţie între raporturile de drept financiar, pe de o parte, si cele de
drept administrativ si civil pe de alta parte.

TEMA 2 ASPECTE GENERALE PRIVIND BUGETELE PUBLICE
I.OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
• studentul să înţeleagă continutul notiunii de buget si pe acela de buget public.
• studentul să înteleaga modul in care functioneaza un buget public.
• studentul să înţeleagă modul in care sunt administrate distinct resurs ele financiare ale statului de cele
ale unitatilor administrativ-teritoriale..
II.COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
• studentul să fie capabil să distinga intre un buget public si un buget privat.
• studentul să fie capabil să evalueze o situatie financiar dupa continutul unui buget.
• studentul să fie capabil sa distinga intre palierele de circulatie a banilor publici ai statului si ai unitatilor
administrativ-teritoriale, prin intermediul bugetelor publice.
III. CUVINTE CHEIE: buget, buget public, venit bugetar, cheltuiala bugetara, sistem bugetar publi national.
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
Noţiunea de buget şi noţiunea de buget public.
Apariţia noţiunii de buget public şi evoluţia acesteia în România.
Structura bugetelor publice.
Sistemul Bugetar Public Naţional
V. REZUMAT:
In aceasta tema sunt prezentate notiunile de buget si buget public subliniindu-se distinctiile care apar
intre ele, rezultand din definitii si din trasaturile ce caracterizeaza esential cele doua instrumente.. De
asemenea, sunt prezentate cele doua parti ale unui buget, respectiv veniturile si cheltuielile, dar si modul in
care functioneaza acesta. Pentru o mai buna intelegere a mecanismelor bugetare, tema cuprinde si o
prezentare, din perspective diferite a veniturilor si cheltuielilor bugetare. Nu in ultimul rand, tema prezinta
ansamblul bugetelor publice ce opereaza la nivelul statului roman, evidentiind palierul central, prin
intermediul caruia sunt administrate resursele financiare ale statului, de palierul local de bugete publice prin
intermediul carora sunt administrate resusele financiare ale unitatilor administrativ-teritoriale.
VI. CONŢINUTUL TEMEI:.
Aşa cum am mai arătat în capitolul anterior, dreptul bugetar este o componentă importantă a
dreptului finanţelor publice.
Într-o încercare de definire a dreptului bugetar se constată că acesta reprezintă ansamblul
reglementărilor juridice privitoare la raporturile juridice ce iau naştere cu ocazia elaborării, adoptării,
executări ori încheierii execuţiei unui buget public. Acesta este motivul pentru care în cuprinsul acestei părţi
a lucrării de faţă ne vom concentra atenţia asupra celor mai importante bugete publice reglementate în
legislaţia română de specialitate, la ora actuală.
1. Noţiunea de buget şi noţiunea de buget public.
Bugetul reprezintă un procedeu economico-financiar, cu caracter evaluativ, programatic şi

comparativ, compus din două părţi, respectiv din partea de venituri şi partea de cheltuieli, care se
întocmeşte pentru o peridoadă determinată, în legătură cu resursele financiare ale oricărei persoane fizice
sau juridice.
După cum se poate observa ne referim la buget, în general, ca instrument de lucru în munca financiară de
evidenţiere a veniturilor ce se pot realiza şi a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate într-o perioadă determinată de
timp de către orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă sunt subiecte de drept public sau de drept privat.
Din cele arătate mai sus rezultă că bugetul prezintă o serie de caracteristici:
• Este un instrument de lucru în domeniul economico-financiar;
• Este un act de programare pentru viitor a anumitor activităţi care presupune cheltuirea unor resurse
financiare şi implicit constituirea acestor resurse;
• Este un act de evidenţiere a datelor cuprinse în conţinutul său pe măsură ce activităţile programate, se
desfăşoară;
• Este un act de urmărire a modului în care sau realizat activităţile programate;
• Este format din două părţi, partea de venituri şi partea de cheltuieli, fapt ce permite programarea,
evidenţierea şi urmărirea distinctăşi comparativă a acestora;
• Se întocmeşte pentru o perioadă determinată de timp;
• Se referă la resursele financiare, fie ale unei persoane fizice, fie ale unei persoane juridice sau ale oricărei
asocieri de persoane, chiar şi fără personalitate juridică, dacă asocierea are ca scop îndeplinirea unor obiective
concrete ce presupune efectuarea unor cheltuieli (fapt ce implicăşi căutarea surselor de finanţare pentru realizarea
obiectivelor propuse).
Din cele arătate se poate concluziona că, pentru orice activitate cu caracter lucrativ ce urmează să se
desfăşoare de a lungul unei perioade de timp determinate, se poate întocmi un buget de venituri şi de cheltuieli care
să permită programarea financiară a acelei activităţi, evidenţierea şi urmărirea modului de realizare (sub aspect
financiar) a acelei activităţi, şi nu în ultimul rând previzionarea eficienţei financiare a activităţii respective (prin
compararea veniturilor şi a cheltuielilor).
Atunci când întocmirea unui buget se referă la activitatea viitoare a unui corp public avem de-a face cu
un buget public. Când ne referim la corp public avem în vedere: statul şi unităţile administrativ-teritoriale.
Fata de cele aratate mai sus, definim bugetul public ca fiind un program prin care se prevăd şi se
aprobă veniturile şi cheltuielile unui corp public pentru o perioadă determinată, adoptat printr-un act
normativ, care să îi confere forţa juridică necesară punerii lui în aplicare.
Precizăm că, noţiunea de buget public are un conţinut abstract, care pleacă de la noţiunea de buget
(aşa cum le-am şi prezentat) cu caracteristici specifice generate de faptul că un astfel de buget aparţine
statului sau unei unităţi administrativ-teritoriale (deci unui subiect de drept public) şi nu oricărei persoane
fizice sau juridice.
2. Apariţia noţiunii de buget public şi evoluţia acesteia în România.
În cele ce urmează vom analiza apariţia noţiunii de buget, în sensul de buget aparţinând statului sau
unităţilor administrativ-teritoriale. Noţiunea de “buget public” s-a conturat relativ recent în literatura de
specialitate (implicit şi noţiunile de venit public şi cheltuială publică) .
Etimologia cuvântului “buget” provine din limba franceză veche. Astfel, cuvântul “bougette” însemna o
pungă mică din piele care, de regulă, era destinată păstrării banilor sau a altor bunuri de dimensiuni mici şi cu
o valoare economică ridicată.
Procedeul financiar de evidenţiere distinctă a veniturilor şi cheltuielilor apare pentru prima dată la
curtea Angliei, încă din sec. al XII-lea. Atât cuvântul, cât şi semnificaţia acestuia s -au propagat în lumea
întreagă, din Anglia. Deşi cuvântul este de origine franceză, el a fost preluat în Franţa doar după marea
revoluţie franceză, iar mai apoi (la începutul sec. al XIX-lea), expresia a intrat în limbajul oficial al majorităţii

statelor europene. Multe dintre ţările unde s-a extins acest procedeu financiar au preluat chiar şi cuvântul
care îl desemna. Astfel, de la cuvintele vechi “bouge” (sac), “bougette” (săculeţ) pe care limba franceză
modernă nu le mai păstrează, s-a ajuns la cuvântul “budget” având semnificaţia mai sus arătată.

Şi în România a apărut întâi procedeul financiar de evidenţiere a veniturilor şi cheltuielilor publice,
desigur în forme empirice. Acest lucru se realiza, prin intermediul ţinerii vistieriei statelor feudale. Abia în
perioada destrămării feudalismului, în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, mai exact cu ocazia reformelor
aduse de Constantin Brâncoveanu apar, primele forme embrionare ale bugetului statului sub forma “condicii
1
de venituri şi cheltuieli”, iar mai apoi sub forma “sămiilor visteriei” din timpul lui Nicolae Mavrocordat .
Cuvântul “buget” este utilizat pentru prima dată într-un act normativ român în Statulul Dezvoltător al
Convenţiei de la Paris, care arată că “budgetul cheltuielilor şi al recetelor (venituri, din limba franceză),
pregătit în tot anul prin îngrijirea puterii executive şi supus Adunării Elective, care-l va putea amenda, nu va fi
2
definitivu decât dupe ce va fi votat de dînsa” . După cum se poate observa este vorba despre bugetul
Principatelor Unite ca unic buget public pentru cele două ţări române.
Prima constituţie românească care reglementează instituţia juridică a bugetului este Constituţia de la
1866 arătând că “în fiecare an Adunarea deputaţilor încheie socotelile şi votează budgetul. Toate veniturile
3
sau cheltuielile statului trebuesc trecute în buget şi în socoteli” . Aceleaşi dispoziţii referitoare la bugetul
4
5
statului se vor regăsi şi în Constituţia de la 1923 şi în cea de la 1938 .
Constituţiile comuniste prezintăşi ele o serie de reglementări comune. Astfel, competenţa de adoptare
6
a bugetului statului revine organului suprem al puterii de Stat, respectiv Marii Adunări Naţionale . Puterea
7
executivă este însărcinată cu elaborarea proiectului bugetului statului şi mai ales cu executarea acestuia .
După cum se observă s-a realizat o separare de atribuţii în plan financiar între cele două puteri ale statului. Tot
prin aceste Constituţii sunt reglementate pentru prima dată bugetele unităţilor administrativ-teritoriale,
8
realizându-se astfel, primii paşi spre autonomizarea finanţelor publice locale. Evident că toate dispoziţiile
cuprinse în aceste acte constituţionale sunt profund marcate de economia planificatăşi de proprietatea
statului (a poporului) asupra tuturor mijloacelor de producţie.
Constituţia de la 1991 reglementează Bugetul Public Naţional care cuprinde bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale. Distincţia între competenţele sub aspect bugetar ale puterii
legislative şi cele ale puterii executive, se menţine. Mai mult decât atât, prin Constituţia din 1991 este
reglementat un nou buget public, alături de bugetul statului şi de cele ale unităţilor administrativ-teritoriale.
Deşi legislaţia în vigoare a evoluat mult de la momentul adoptării Constituţiei din 1991, iar la ora actuală
vorbim despre un sistem (ansamblu complex) de
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GEORGE LEON, Elemente de ştiinţă fi nancia ră , vol . II, Ed. Ca rtea Românească , Bucureşti , 1930, p.309. STATUTU
DESVOLTĂTORIU CONVENŢIUNEI din 7/19 Augus t 1858, Art. VI. CONSTITUŢIUNEA din 1866, Art. 113, alin. 1, 2. CONSTITUŢIUNEA
5
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di n 1923, Art. 114, a lin. 1, 2. CONSTITUŢIUNEA din 1938, Art. 83, alin. 1, 2. CONSTITUŢIA di n 1948, a rt. 39, pct. 5.; CONSTITUŢIA din
1952, a rt. 24, li t. f.; CONSTITUŢIA din 1965, a rt. 43, pct.4. CONSTITUŢIA din 1948, a rt. 72, alin.2.; CONSTITUŢIA din 1952, a rt.47, li t. b.;
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CONSTITUŢIA di n 1965, a rt. 77, alin.2, pct.4.
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CONSTITUŢIA di n 1948, a rt. 78, alin.2.; CONSTITUŢIA din 1952, a rt.53.; CONSTITUŢIA din 1965, a rt. 87, pct.1 şi a rt. 95, pct. 3, 4.

bugete publice, totuşi Constituţia nu a suferit modificări (din acest punct de vedere) ca urmare a revizuirii sale
în anul 2004, aşa cum ar fi fost de aşteptat.
3. Structura bugetelor publice.
Aşa cum rezultăşi din definiţiile anterioare, orice buget, deci şi bugetele publice, se compun din două
părţi: partea de venituri şi partea de cheltuieli.
Evidenţierea distinctă a veniturilor de cheltuieli permite efectuarea analizei comparative între cele
două părţi. Astfel, balanţa (adică raportul dintre venituri şi cheltuieli) bugetară poate fi echilibrată, situaţie
generată de egalitatea dintre total venituri şi total cheltuieli. Ea poate, însă, să fie şi dezechilibrată,
împrejurare în care avem de-a face cu un excedent bugetar (când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile)
sau cu un deficit bugetar (când veniturile sunt mai mici decât cheltuielile).
Atât veniturile bugetare, cât şi cheltuielile bugetare sunt părţi componente ale unui buget public şi ele
vor prelua acestă caracteristică împreună cu toate conseciţele economice şi juridice pe care le implică.
Banii publici (fondurile băneşti publice) sunt administraţi şi circulă prin intermediul bugetelor publice,
indiferent la care dintre ele ne-am referi, sub forma veniturilor, respectiv a cheltuielilor bugetare.
3.1. Sistemul veniturilor bugetare.
Veniturile publice au fost definite în literatura de specialitate ca fiind mijloacele practice de constituire
a fondurilor băneşti publice. Modalităţile de realizare a veniturilor bugetare sunt insituite în raport cu
necesitatea repartiţiei venitului naţional, cu structura economiei naţionale, cu gradul de dezvoltare teritorială
a ţării şi cu nivelul de dezvoltare al forţelor de producţie.
Veniturile bugetare presupun existenţa unor surse instituite de lege care sunt prelevate de la
persoanele fizice şi juridice sub forma impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor surse (amenzi, dobânzi
penalităţi, etc.) şi care sunt menite să alimenteze bugetele publice.
Mai mult decât atât, s-a mai arătat că prin venit bugetar se înţelege o sumă de bani care se varsă la
buget de către o persoană fizică sau juridică, în conformitate cu legea.
Când vorbim despre sistemul veniturilor bugetare ne referim la totalitatea surselor de alimentare a
bugetelor publice.
În literatura de specialiate, veniturile bugetare au fost clasificate după mai multe criterii.
A. După criteriul provenienţei, distingem:
1. Venituri de la agenţi economici;
2. Venituri de la persoane fizice, care la rândul lor pot fi: a) Venituri
de la persoane fizice implicate în activităţi economice; b) Venituri de la
populaţie;
B. După criteriul locului acestor venituri în repartiţia venitului
naţional:
1. Venituri ce se realizează prin redistribuirea veniturilor nete ale agenţilor economici;
2. Venituri ce se realizează prin redistribuirea veniturilor nete ale populaţiei;
C. După criteriul destinaţiei:
1. Venituri destinate bugetului de stat;
2. Venituri destinate bugetului asigurărilor sociale de stat;
3. Venituri destinate bugetelor locale;
4. Venituri destinate altor bugete publice.

D. După criteriul denumirii:
1 Impozite;
2 Taxe;
3 Contribuţii; Alte venituri.

E. După criteriul înscrierii în evidenţa curentă:
1 Venituri cu debit;
2 Venituri fără debit.
3.2. Sistemul cheltuielilor bugetare
Asemeni veniturilor publice, în literatura de specialitate au fost definite şi cheltuielile publice,
arătându-se că ele reprezintă modalităţi de repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti bugetare în vederea
satisfacerii trebuinţelor generale ale societăţii. Fiecare buget public are stabilite prin lege propriile categorii de
venituri menite să le alimenteze, precum şi propriile categorii de cheltuieli pe destinaţiile precizate de
legiuitor. Spre deosebire de cheltuiala publică (care este generată de nevoia publică), cheltuiala
bugetară este acea sumă de bani alocată de la un buget public conform destinaţiei stabilită prin acel buget.
Totalitatea sumelor ce se alocă de la bugetele publice pentru satisfacerea acelor trebuinţe stabilite
prin respectivele bugete formează sistemul cheltuielilor bugetare.
Cheltuielile bugetare au cunoscut numeroase criterii de clasificare, în literatura de specialitate.
A. După criteriul teoretic, distingem:
1. Cheltuieli bugetare care au în vedere elementele economice, la rândul lor se împart în: a) Cheltuieli
care reprezintă o avansare de venit naţional (ex: cheltuieli pentru investiţii); b) Cheltuieli care reprezintă un
consum de venit naţional (ex: cheltuieli pentru
funcţionarea autorităţilor publice ale statului);
2. Cheltuieli care au în vedere destinaţia specifică (ex: cheltuieli pentru sănătate).
B. După criteriul structurii cheltuielilor, distingem:
1. Cheltuieli bugetare ordinare, care la rândul lor cuprind următoarea structură (fără de
care nu se poate desfăşura nici o activitate): a) Cheltuieli curente, formate şi ele cel puţin din următoarele
categorii de cheltuieli:
• Cheltuieli materiale;
• Cheltuieli de personal; b) Cheltuieli de capital;
2. Cheltuieli bugetare extraordinare, care au caracter excepţional.
C. După criteriul destinaţiei lor, distingem:
• Cheltuieli social-culturale (ex: cheltuieli pentru învăţământ, sănătate, cultură, sport, tineret, culte
religioase, etc.);
• Cheltuieli pentru apărare naţională (ex: cheltuieli militare, pentru ordine publică, siguranţă naţională);
• Cheltuieli pentru funcţionarea aparatului de stat (ex: cheltuieli pentru funcţionarea autorităţilor
publice centrale sau locale, după caz);
• Cheltuieli pentru acţiuni economice (în domenii ca: industrie, agricultură, silvicultură, transporturi,
infrastructură, protecţia mediului, etc.);
• Cheltuieli pentru protecţia socială (ex: cheltuieli pentru plata pensiilor din sistemul public de pensii,
pentru plata indemnizaţiei pentru şomaj şi alte ajutoare sociale);
• Cheltuieli pentru constituirea unor fonduri de rezervă bugetară (acestea se pot constituii la nivelul
oricărui buget public în funcţie de normele legale în vigoare şi sunt puse la dispoziţia celor chemaţi să
administreze acel buget);
• Cheltuieli pentru diverse alte acţiuni (ex: cheltuieli pentru construcţia de locuinţe, cheltuieli pentru
cercetare ştiinţifică, etc.).

4. Sistemul Bugetar Public Naţional
Primul act normativ care a aşezat bazele finanţelor publice în România în condiţii de economie de piaţă
a fost Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice care reglementa pentru prima dată conceptul de “ Buget
Public Naţional”
Această reglementare a fost preluată cu unele nuanţări şi de către Constituţia din 1991, în art.137 alin.
1. Atât dispoziţia legală, cât şi cea constituţională considerăm că sunt criticabile, iar în literatura de specialitate
s-au subliniat unele aspecte.
Sesizând existenta criticilor formulate in doctrina, ulterior adoptării Constituţiei, legiuitorul introduce
pentru prima dată sintagma de “sistem unitar de bugete” prin Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice care
avea să abroge Legea nr. 10/1991, prima lege a finanţelor publice.
Apeciem ca fiind mult mai potrivită această denumire dată unui ansamblu de entităţi bugetare
distincte, fiecare dintre ele având propriile lor surse de alimentare (venituri bugetare), iar banii publici ce
circulă prin aceste bugete au destinaţii distincte, proprii fiecăreia dintre ele (cheltuieli bugetare).
Aceste aspecte au rezultat, neîndoielnic, din dispoziţiile legale, iar punerea lor în practică a generat, la
ora actuală, o realitate obiectivă. Cu toate acestea, dată fiind dispoziţia constituţională mai sus invocată (care
alimentează confuzia ce se menţine încă în doctrină), legiuitorul prin noua şi ultima Lege a finanţelor publice
nr. 500/2002 evită să îi mai dea vreo denumire acestui ansamblu de entităţi bugetare publice, limitându-se la
a arăta că dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de bugete:
• Bugetului de stat;
• Bugetului asigurărilor sociale de stat;
• Bugetelor fondurilor speciale;
• Bugetului trezoreriei statului;
• Bugetelor instituţiilor publice autonome;
• Bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz;
• Bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
• Bugetelor fondurilor provenite din credire externe contractate sau garantate de stat şi ale căror
rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;
• Bugetului fondurilor externe nerambursabile.
Fără a face alte precizări legiuitorul defineşte totuşi conceptul de sistem bugetar ca fiind un “sistem
unitar de bugete care cuprinde bugetele prevăzute la art. 1 alin.2 (din Legea nr. 500/2002) şi bugetele locale”.
Acelaşi act normativ defineşte şi conceptul de buget general consolidat care reprezintă ansamblul
bugetelor componente ale sistemului bugetar, agregate şi consolidate pentru a forma un întreg. Bugetele
componente ale sistemului bugetar sunt considerate ca fiind consolidate după ce s -au eliminat transferurile
intervenite între ele, operaţiune care generează consolidarea bugetului general (sau altfel spus a sistemului
bugetar).
În faţa unor astfel de dispoziţii legale şi a numărului mare de bugete publice enumerate, nu putem să
ne mai îndoim de faptul Bugetul Public Naţional nu este el însuşi o entitate bugetară, ci doar un ansamblu de
bugete. Acest sistem de bugete ale statului, în raport cu caracteristicile comune pe care le prezintă, poate fi
denumit Sistem Bugetar Public Central.
Mai mult decât atât, după cum se poate observa bugetele locale nu mai fac parte din această
enumerare, şi acest fapt nu este întâmplător. Încă din 1998 legiuitorul a înţeles să dea finanţelor publice locale
o reglementare distinctă prin Legea nr. 189/1998 care a fost abrogată apoi prin Ordonanţa Guvernului nr.
45/2003, care la rândul ei a fost abrogată prin Legea nr. 273/2006. Deşi în cuprinsul său enumeră mai multe
categorii de entităţi bugatare locale, totuşi legiuitorul evităşi cu această ocazie să dea o denumire acestui
ansamblu de bugete, toate având caracteristicile de bugete publice şi de bugete locale, pentru că ele sunt

instrumente de lucru ale autorităţilor publice locale chemate să administreze banii publici ce aparţin unităţilor
administrativ-teritoriale.

Astfel, legea arată că dispoziţiile sale se aplică tuturor acelor bugete locale prin intermediul cărora
circulă bani publici, şi anume:
• Bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi
municipiului Bucureşti;
• Bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale, după caz;
• Bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
• Bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor comisioanelor,
spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi care provin din: împrumuturi externe contractate de
stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau agenţilor economici şi serviciilor
publice din subordinea acestora; împumuturi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale
şi garantate de stat; împumuturi externe şi/sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei
publice locale;
• Bugetului fondurilor externe nerambursabile.
Şi această dispoziţie legală ne conduce la aceeaşi concluzie potrivit căreia ne aflăm în faţa unui sistem
al bugetelor locale, care poate fi denumit Sistemul Bugetar Public Local, toate bugetele componente având în
acelaşi timp şi caracteristica de bugete publice întrucât prin intermediul lor circulă banii publici ai unităţilor
administrativ-teritoriale.
Din cele arătate mai sus se poate observa faptul că ne aflăm în faţa a două mari sisteme bugetare. Pe
de o parte, bugetele publice de interes naţional (reglementate de Legea nr. 500/2002), iar pe de altă parte
bugetele publice de interes local (reglementate de Legea nr. 273/2006). Aceste două mari ansambluri
bugetare distincte între ele, putem spune că reprezintă subsisteme ale Sistemului Bugetar Public Naţional
care operează pe întreg teritoriul ţării, atât la nivel central (prin bugetele ce aparţin statului), cât şi la nivel
local (prin bugetele ce aparţin unităţilor administrativ-teritoriale).
Considerăm că această denumire este mai corectă, dar chiar şi mai sugestivă decât aceea de Buget
Public Naţional pentru toate considerentele arătate mai sus, dar, în principal, pentru că ea reflectă realitatea
bugetară din România în acest moment.
Cele mai importante entităţi bugetare pe care le cuprinde Sistemul Bugetar Public Naţional sunt:
Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, fondurile bugetare speciale (respectiv Bugetul fondului
pentru şomaj şi Bugetul fondului pentru asigurări de sanatate) şi bugetele locale (respectiv bugetele judeţene
şi bugetele locale).

VII. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:
1. Definiţi noţiunea de buget.
2. Definiti notiunea de buget public?
3. Analizati asemanarile si deosebiile dintre cele doua notiuni de mai sus.
4. Ce este sistemul veniturilor bugetare?
5. Ce este sistemul cheltuielilor bugetare?
VIII. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Ce este un buget?
a) Un instrument economico-financiar.
b) O punga din piele cu bani.
c) O institutie juridica.
2. Cui apartine un buget public?
a. Oricarei persoane fizice sau juridice.
b. Statului.
c. Unei unitati administrativ-teritoriale.
3. Ce este Sistemul Bugetar Public National?
a. Un ansamblu de bugete publice.
b. O entitate bugetara distincta.
c. Un ansamblu de bugete publice si private.
4. Din ce este compus Subsistemul Bugetar Public Central?
a. Bugetul de Stat.
b. Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat.
c. Fondurile bugetare speciale.
5. Din ce este compus Subsistemul Bugetar Public Local?
a. Bugetele locale.
b. Bugetele judetene.
c. Alte bugete de interes local.

Răspunsurile corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.
IX. TESTE DE EVALUARE:
1. Bugetul are urmatoarele trasaturi:
a) Este un act de programare a veniturilor si cheltuielilor. b) Este o lege. c) Se intocmeste pentru o
perioada determinata de timp.
2. Bugetul public se adopta:
a) Prin lege. b) Prin acte normative. c) Prin hotarari ale consiliilor locale si judetene.
3. Veniturile bugetare se percep de la:
a) Agenti economici. b) Ordonatorii de credite. c) Populatie.
4. Sistemul bugetar public national este compus din:
a) Subsistemul Bugetar Romanesc. b) Subsistemul Bugetar Public Central. c) Subsistemul Bugetar
Public Local.
5. Impozitele si taxele sunt:
a) Venituri publice. b) Venituri bugetare. c) Cheltuieli bugetare.
TEMĂ PENTRU ACASĂ: realizaţi o comparaţie între notiunea de buget si notiunea de buget public.
TEMA DE CONTROL: Sistemul Bugetar Public National.

TEMA 3 BUGETUL DE STAT. NOŢIUNE SI PROCEDURA BUGETARA
I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
• studentul să înţeleagă continutul notiunii de buget de stat.
• studentul să înteleaga modul in care functioneaza un buget de stat.
• studentul să înţeleagă necesitatea reglementarilor precise in materia procedurii bugetare
II. COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
• studentul să fie capabil să distinga intre bugetul de stat si orice alt buget public.
• studentul să cunoasca etapele procedurii bugetare
• studentul să distinga intre ordonatorii de credite ai bugetului de stat si ordonatorii de credite ai altor
bugete publice..
III. CUVINTE CHEIE: buget de stat, procedura bugetara, credit bugetar, ordonator de credite.
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
Noţiunea de buget de stat.
Procedura bugetară privind bugetul de stat. Principii.
Elaborarea proiectului bugetului de stat
Aprobarea bugetului de stat şi adoptarea legii bugetare anuale.
Execuţia bugetului de stat.
Încheierea exerciţiului bugetar privind bugetul de stat.
V. REZUMAT:
In cadrul acestei teme este prezentata problematica bugetului de stat sub as pectul stabilirii intinerii si
continutului notiunii, dar si sub aspectul procedurii pe care trebuie sa o pargurga, in fiecare an, bugetul
statului. Prezentarea procedurii bugetare demareaza cu enumerarea si explicarea principiilor ce o guverneaza,
continuand cu prezentarea celor patru etape procedurale, si anume: elaborarea proiectului bugetului de stat,
aprobarea bugetului si adoptarea legii bugetare anuale, executia bugetului de stat (pentru partea de venituri,
pentru partea de cheltuieli, recum si executia de casa), si nu in ultimul rand incheierea executiei bugetare
privind bugetul de stat.
VI. CONŢINUTUL TEMEI:
1. Noţiunea de buget de stat.
Legislaţia financiar publică nu cuprinde nici o definiţie a bugetului de stat, motiv pentru care, în cele ce
urmează vom prezenta singura definiţie exprimată în literatura de specialitate, care defineşte bugetul de stat
ca fiind programul ce cuprinde veniturile şi cheltuielile anuale destinate exercitării funcţiilor statului şi a altor
servicii publice de interes naţional ce se aprobă de către Parlament şi se adoptă printr-o lege.
Pornind de la această definiţie, vom arăta că bugetul de stat este programul prin care se prevăd şi se
aprobă veniturile şi cheltuielile anuale, destinate realizării funcţiilor statului şi satisfacerii nevoilor publice
considerate de interes naţional, program ce îmbracă forma legii (în sensul de act juridic al Parlamentului).
2. Procedura bugetară privind bugetul de stat. Principii.

Procedura bugetară reprezintă o înlănţuire de acte şi operaţiuni care împreună dau naştere unui
proces bugetar, constituit din mai multe etape, şi care demarează cu întocmirea proiectelor de bugete ale
tuturor instituţilor publice ce desfăşoară activităţi finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, şi se
sfârşeşte cu încheierea exerciţiului bugetar, respectiv cu adoptarea legii de aprobare a contului general anual
de execuţei a bugetului de stat. În timp, acest proces bugetar se întinde pe durata a aproximativ trei ani.
Procedura bugetară este guvernată de o serie de reguli de maximă generalitate ce poartă denumirea
de principii. În cele ce urmează vom analiza fiecare dintre aceste principii.
Principiile procedurii bugetare sunt, sunt reglementate prin lege, după cum urmează:
Principiul universalităţii.
Acest principiu se referă la faptul că în buget se includ veniturile şi cheltuielile în totalitatea lor,
menţionate în sume brute. Potrivit aceluiaşi principiu, veniturile bugetare nu pot fi afectate direct anumitor
cheltuieli bugetare. De fapt, se realizează o acumulare de resurse financiare publice, la nivelul bugetului, iar
apoi din totalitatea sumelor realizate anumite părţi se alocă pentru acoperirea anumitor cheltuieli conform
destinaţiei lor, stabilită prin bugetul de stat. Excepţie de la această regulă fac donaţiile şi sponsorizările care au
stabilite anumite destinaţii distinct de toate celelalte categorii de venituri bugetare.
Principiul unităţii.
Acest principiu constă în faptul că veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un document unic, fapt ce
permite utilizarea eficientă a fondurilor publice, dar şi o permanentă monitorizare a acestora. Acelaşi principiu se
mai referăşi la faptul că toate veniturile reţinute şi utilizate în sistem extrabugetar, sub diverse forme şi de numiri, se
introduc în bugetul de stat, urmând regulile şi principiile ce guvernează acest buget. De asemenea, veniturile şi
cheltuielile ce compun Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic şi Fondul special al drumurilor publice
se introduc în bugetul de stat ca venituri şi cheltuieli cu destinaţie specială guvernate de aceleaşi principii ce
guvernează toate veniturile şi cheltuielile bugetului de stat.
Principiul anualităţii.
Este un principiu ce guvernează întregul Sistem bugetar public naţional, şi nu doar bugetul de stat. El se
referă la faptul că veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioadă de un an, care corespunde
exerciţiului bugetar. Astfel, toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în contul
bugetului de stat, aparţin exerciţiului bugetar corespunzător anului de execuţie al acestui buget.
Principiul specializării bugetare.
Acest principiu se referă la faptul că veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în bugetul de
stat pe surse de provenienţă, respectiv pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economicăşi destinaţia
acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.
Principiul unităţii monetare.
Acest principiu se întemeiază pe regula potrivit căreia toate operaţiunile bugetare se exprimă în
monedă naţională. Regula de mai sus se completează cu dispoziţia constituţională potrivit căreia moneda
naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul. Ca urmare a revizuirii Constituţiei, există acum şi o
completare a acestui principiu, care încă nu este operaţională, dar care deschide posibilitatea înlocuirii
monedei naţionale cu moneda Uniunii Europene, în condiţiile realizării aderării României la Uniunea
Europeană. În momentul în care aderarea va fi o realitate, înlocuirea monedei naţionale cu cea a Uniunii
Europene, se va putea face prin lege organică.
Principiul publicităţii.
Acest principiu stabileşte faptul că bugetul de stat trebuie să fie deschis şi transparent. Legea statueazăşi
mijloacele de punere în practică a acestui principiu, astfel:

• prin dezbaterea publică a proiectelor bugetului de stat, cu prilejul aprobării acestora de către
Parlament;
• prin dezbaterea publică a conturilor generale anuale de execuţie a bugetului de stat, cu prilejul
aprobării acestora;
• prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legilor de aprobare a bugetului de stat,
respectiv a contului general anual de execuţie a acestuia;
• prin mijloacele de informare în masă în scopul difuzării informaţiilor asupra conţinutului bugetului. De
la regulile enunţate în cadrul acestui principiu fac excepţie informaţiile şi documentele nepublicabile (secrete),
prevăzute de lege.
În concluzie, dorim să arătăm că principiile ce stau la baza procedurii bugetare privind bugetul de stat
sunt aplicabile şi celorlate categorii de bugete publice cuprinse în Sistemul Bugetar Public Naţional. Faţă de
vechea reglementare, Legea finanţelor publice reglementează, în plus, principiul specializării bugetare şi
principiul unităţii monetare, însă pentru prima dată în ulimii 15 ani nu mai este reglementat principiul
echilibrului bugetar. Acest lucru este valabil doar în cazul bugetului de stat, întrucât, în cazul bugetului
asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor locale, el nu este doar operaţional, ci chiar deosebit de important.
În general, finanţele publice moderne nu mai sunt guvernate de principiul echilibrului, întrucât se
consideră că practica finanţelor publice trebuie să fie guvernată de deficite bugetare. Dacă în statele cu o
economie precară, deficitul bugetar reflectă o incapacitate a economiei naţionale de a crea resursele
financiare necesare satisfacerii nevoilor publice, în statele cu o economie dezvoltată situaţia se prezintă în
mod diferit. În aceste situaţii deficitul bugetar reflectă ritmul susţinut de dezvoltare şi politica neîntreruptă de
amplificare a sectorului investiţional public, ori realizat cu sprijinul statului.
Echilibrul bugetar, în cazul bugetului de stat, nici nu mai este posibil de reali zat, dată fiind
complexitatea aspectelor cuprinse, atât în partea de venituri, cât şi în partea de cheltuieli.
Concepţiile moderne asupra finanţelor publice, exclud categoric practica excedentului bugetar, deoarece el
reflectă, fie o incapacitate a executivului de a gestiona resursele financiare ale statului deja constituite, fie o politică
fiscală sufocantă pentru contribuabili şi nejustificată în raport cu nevoile publice.
2. Elaborarea proiectului bugetului de stat
Elaborarea proiectului bugetului de stat, începe încă din prima parte a anului anterior celui pentru care
se întocmeşte proiectul de buget.
Această etapă cuprinde la rândul ei o înlănţuire de subetape în care sunt implicate diverse categorii de
organe cu atribuţii în acest sens.
Legea finanţelor publice stabileşte o serie de termene ferme până la care trebuie îndeplinite anumite
acte şi operaţiuni specifice ce compun această etapă a procesului bugetar, după cum urmează: 1) până la data
de 31 martie, ordonatorii principali de credite trebuie să depună, la Ministerul
Finanţelor Publice, indicatorii macroeconomici şi sociali, precum şi toată documentaţia pe care
se vor fundamenta apoi, proiectele de buget ale fiecărui ordonator în parte; 2) până la data de 1 mai,
Ministerul Finanţelor Publice va înainta Guvernului obiectivele politicii
fiscale şi bugetare împreună cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de
credite pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi pentru următorii 3
ani; 3) până la data de 15 mai, Guvernul trebuie să aprobe obiectivele politicii fiscale şi bugetare şi
mai ales limitele de cheltuieli pentru fiecare ordonator principal de credite. El mai are obligaţia de a
informa comisiile de buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului cu privire la principalele orientări ale politicii sale
macroeconomice şi ale finanţelor publice;

4) până la data de 1 iunie, ministrul finanţelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, o
scrisoare cadru ce va cuprinde descrierea contextului macroeconomic, pe baza căruia vor fi întocmite
proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum şi limitele maxime de cheltuieli pentru
fiecare ordonator în parte, aşa cum au fost ele aprobate de Guvern;
5) până la data de 15 iunie, Ministerul Finanţelor Publice va comunica ordonatorilor principali de credite,
eventualele modificări ale limitelor de cheltuieli hotărâte de Guvern, în vederea definitivării proiectelor de
buget, în conformitate cu acestea;
6) până la data de 15 iulie, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a definitiva propunerile pentru
proiectul de buget şi de a le comunica Ministerului Finanţelor Publice însoţite de anexele la proiectele de
buget şi de estimările pentru următorii trei ani;
7) Ministerul Finanţelor Publice, examinează propunerile pentru proiectele de buget ale fiecărui ordonator
principal în parte, şi poartă, dacă este cazul, discuţii cu aceştia în legătură cu propunerile formulate de
ordonatorii principali de credite. În cazul în care, intervin divergenţe între ordonatorii principali de credite
şi Ministerul Finanţelor Publice, cu privire la propunerile pentru proiectul de buget (şi în principal cu
privire la limitele maxime de cheltuieli stabilite pentru ordonatorii principali de credite), divergenţa va fi
soluţionată de către Guvern;
8) Până la data de 1 august, ordonatorii principali de credite au obliagţia de a definitiva proiectele de buget şi
anexele la acesta şi de a le depune la Ministerul Finanţelor Publice;
9) Până la data de 30 septembrie, Ministerul Finanţelor Publice va întocmi proiectul bugetului de stat şi al legii
bugetare anuale, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite şi le va înainta
Guvernului;
10) Până la data de 15 octombrie, Guvernul îşi va însuşi proiectele bugetului de stat şi al legii bugetare anuale
şi le va înainta Parlamentului în vederea adoptării.
4. Aprobarea bugetului de stat şi adoptarea legii bugetare anuale.
Această etapă a procedurii bugetare, aşa cum rezultăşi din titulatura ei, are în vedere realizarea a două
obiective:
• aprobarea proiectului bugetului de stat, care potrivit naturii sale juridice arătată într-o secţiune
anterioară, este un program ce cuprinde sarcini şi obiective de realizat în anul bugetar pentru care s-a întocmit
bugetul;
• adoptarea legii bugetare anuale menite să confere forţa juridică de care are nevoie bugetul pentru a
putea fi pus în executare.
Sarcina aprobării bugetului de stat şi a adoptării legii bugetare anuale, revine Parlamentului care le
analizează, le discutăşi le aprobă pe ansamblu, pe părţi, capitole subcapitole, titluri, articole, precum şi
aliniate, după caz, dar şi pe ordonatori principali de credite. Mai sunt supuse aprobării Parlamentului, cu
această ocazie, creditele de angajament pentru acţiuni multianuale. Nu fac obiectul autorizării, estimările
pentru următorii 3 ani, întrucât ele reprezintă informări privind necesarul de finanţare pe termen mediu.
Aprobarea bugetului de stat şi a legii bugetare anuale se va face ţinându-se cont şi de propunerile de
amendare formulate de comisiile buget, finanţe, bănci şi trebuie să se realizeze cel târziu până la data de 15
decembrie a anului anterior celui pentru care se aprobă bugetul. În timpul dezbaterilor asupra legii bugetare
anuale nu pot fi aprobate amendamente la această lege care să determine majorarea nivelului deficitului
bugetar.
În cazul în care, nu se realizează aprobarea legii bugetare până la data de 15 decembrie, Guvernul are
posibilitatea să solicite Parlamentului aplicarea procedurii de urgenţă.

Dispoziţiile referitoare la această procedură de urgenţă, au şi o consacrare constituţională care arată
că, dacă legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel puţin 3
zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetul de stat şi bugetul asigurărilor
sociale de stat ale anului precedent până la adoptarea noilor bugete.În acest caz, legiuitorul însărcinează
Guvernul să îndeplinească sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent cu precizarea că, limitele lunare de
cheltuieli nu pot depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent sau, după caz, 1/12 din
sumele propuse în proiectul de buget, dacă acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.
5. Execuţia bugetului de stat.
Această etapă a procedurii bugetare este cea mai importantă, întrucât ea se referă la punerea în
executare a bugetului de stat. Ea cuprinde două subetape, şi anume:
• execuţia părţii de venituri a bugetului stat;
• execuţia părţii de cheltuieli a bugetului de stat.
Ambele subetape se derulează simultan pe toată durata anului bugetar (execuţia bugetară, atât a
părţii de venituri, cât şi a părţii de cheltuieli, începe la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie a anului
pentru care s-a aprobat bugetul). Pentru ca aceste două subetape să se poată derula în bune condiţii trebuie
efectuate operaţiunile de încasări şi plăţi, adică execuţia de casă a bugetului de stat.
5.1. Execuţia părţii de venituri a bugetului de stat.
Această sub etapă a execuţiei bugetare are ca scop realizarea integralăşi la termenele legale a
veniturilor prevăzute în legea bugetară anuală. De altfel, aceasta este premisa ce stă la baza efectuării
cheltuielilor programate pentru acelaşi exerciţiu bugetar.
Realizarea veniturilor anuale ale bugetului de stat este supusă cerinţelor de legalitate, în sensul că, nu
pot fi stabilite, urmărite şi încasate alte categorii de venituri, decât cele stabilite prin lege.
Această regulă are şi o consacrare constituţională, potrivit căreia, impozitele, taxele şi orice alte
venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, se stabilesc numai prin lege.
În acelaşi timp, execuţia părţii de venituri a bugetului de stat este supusă cerinţei de stabilire, calcul şi
plată conformă a fiecărui impozit, taxă ori altă formă de venit bugetar. Realizarea conformă a veniturilor
bugetului de stat, cade în sarcina Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu structurile din teritoriu ale
acestuia, respectiv Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (împreună cu structurile teritoriale ale acesteia).
5.2. Execuţia părţii de cheltuieli
A. Principii ce stau la baza execuţiei părţii de cheltuieli a bugetului de stat. Cea de a două subetapă a
execuţiei bugetare este guvernată de o serie de principii instituite prin lege, după cum urmează:
• prin legile bugetare anuale se prevăd şi se aprobă creditele bugetare pentru cheltuielile fiecărui
exerciţiu bugetar;
• creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar;
• alocaţiile pentru cheltuielile de personal, nu pot fi majorate şi nici nu pot fi virate şi utilizate la alte
articole de cheltuieli;
• creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate şi utilizate pentru
finanţarea altui ordonator principal de credite;
• creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finanţarea altui capitol decât în mod
excepţional;

• • sunt interzise virările de credite bugetare de la capitolele care au fost majorate din fondurile de
rezervă bugetarăşi de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
• • ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita
prevederilor şi destinaţilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţilor publice respective
şi cu respectarea dispoziţilor legale;
• • separarea atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonatori de credite de atribuţiile
persoanelor care au calitatea de contabili.
• B. Reguli privind cheltuielile bugetare. Alături de principiile ce guvernează efectuarea cheltuielilor
bugetare, legiuitorul reglementeazăşi o serie de reguli referitoare la cheltuielile bugetare, după cum urmează:
• cheltuielile bugetare au destinaţie precisă, limitatăşi sunt determinate de autorizările conţinute în legi
specifice şi în legile bugetare anuale;
• nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetul de stat şi nici angajatăşi efectuată din acest buget, dacă
nu există baza legală pentru respectiva cheltuială;
• nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţatăşi plătită dacă nu este aprobată
potrivit legii şi nu are prevederi bugetare.

C. Organe implicate în realizarea execuţiei părţii de cheltuieli a bugetului de stat.
Subiecţii implicaţi în execuţia părţii de cheltuieli a bugetului de stat sunt ordonatorii de credite. Aceştia sunt
împărţiţi de lege în trei categorii:
a) ordonatori principali de credite sunt miniştrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, conducătorii altor autorităţi publice, şi conducătorii instituţiilor publice
autonome. Ei repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu, dar şi pentru bugetele
instituţiilor publice ierarhic inferioare în raport cu sarcinile acestora. Ordonatorii principali de credite pot
delega această calitate înlocuitorilor lor de drept, secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în
acest scop. Prin actul de delegare ei vor preciza limitele şi condiţiile delegării;
b) ordonatorii secundari de credite sunt conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică din
subordinea ordonatorilor principali de credite. Ei repartizează creditele bugetare aprobate, pentru bugetul
propriu, dar şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate (asemeni ordonatorului principal de credite);
c) ordonatorii terţiari de credite sunt conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică din
subordinea ordonatorilor principali sau secundari de credite, după caz. Ei utilizează creditele bugetare ce le-au
fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituţilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din
bugetele aprobate.
Realizarea atribuţiilor mai sus menţionate, ale ordonatorilor principali de credite, se face potrivit unor
reguli de prudenţă. Astfel, ei vor repartiza creditele bugetare după reţinerea a 10% din prevederile aprobate
acestora, cu excepţia cheltuielilor de personal şi a celor care decurg din obligaţii internaţionale, care vor fi
repartizate integral. Aceste sume reţinute în proporţie de 10% vor fi repartizate, eşalonat, în semestrul al
doilea, după examinarea de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru.
Ordonatorii de credite au o serie de responsabilităţi comune, indiferent de categoria de ordonatori din
care fac parte, după cum urmează:

• răspund de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate
şi aprobate, conform atribuţiilor ce le revin;
• răspund de realizarea veniturilor;
• răspund de angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
• răspund de integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc;
• răspund de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare
asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi asupra execuţiei bugetare;
• răspund de organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului
de lucrări de investiţii publice;
• răspund de organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
• răspund de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului conform prevederilor legale.

D. Creditul bugetar.
D.1. Noţiune. Obiectul activităţii de realizare a execuţiei părţii de cheltuieli a bugetului de stat îl
reprezintă creditul bugetar.
În concepţia noii legi a finanţelor publice, creditul bugetar este suma aprobată prin buget,
reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru
angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni
multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectau plăţi din buget pentru celelalte acţiuni.
D.2. Actele procedurale ce trebuie îndeplinite în realizarea creditului bugetar. Din punct de vedere
procedural, execuţia părţii de cheltuieli trebuie să parcurgă mai multe etape.
Astfel, creditele bugetare pot fi folosite la cererea ordonatorilor principali de credite numai cu
efectuarea anumitor acte, în următoarea ordine:
1 aprobarea deschiderii de credite bugetare, care constă în aprobarea comunicată ordonatorului
principal de credite prin Trezoreria Statului de către Ministerul Finanţelor Publice şi care se poate acorda în
următoarele situaţii: cu respectarea limitei creditelor bugetare, a destinaţiilor aprobate şi în funcţie de gradul
de folosire a fondurilor puse la dispoziţie anterior, dar şi în funcţie de gradul de încasare a veniturilor bugetare
şi de posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar. Altfel spus, avem de-a face cu operaţiunea de autorizare
bugetară (reprezintă aprobarea dată ordonatorilor de credite de a angaja şi/sau de a efectua plăţi într-o
perioadă dată în limita creditelor bugetare aprobate);
2 repartizarea creditelor bugetare;
3 alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama ordonatorilor principali de credite. În măsura în
care aceste acte procedurale se realizează, cheltuielile bugetare parcurg şi ele următoarele faze:
a) angajarea cheltuielilor;
b) lichidarea cheltuielilor;
c) ordonanţarea cheltuielilor;
d) efectuarea plăţii.
Angajarea cheltuielilor bugetare este acea fază a procesului execuţiei bugetare, reprezentând orice act
juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice. Angajarea cheltuielilor din
bugetul de stat se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.
Lichidarea cheltuielilor bugetare reprezintă faza procesului execuţiei bugetare în care se verifică
existenţa angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de
exicibilitate ale angajamentului pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective.
Ordonanaţarea cheltuielilor bugetare reprezintă faza procesului execuţiei bugetare în care se confirmă
că livrările de bunuri sau de servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate, iar în concluzie plata
poate fi realizată.

Plata chetuielilor bugetare reprezintă faza execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care
instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţi. Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor
bugetare, se efectuează de către ordonatorii de credite pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale
instituţiei publice, iar plata cheltuielilor bugetare este efectuată de şeful compartimentului financiar-contabil
în limita fondurilor disponibile.
Instrumentele de plată trebuie să fie însoţite de documente justificative şi să fie semnate de contabil şi
şeful compartimentului financiar-contabil. Aceste documente justificative certifică exactitatea sumelor de
plată, recepţia bunurilor şi executarea serviciilor, conform angajamentelor legale încheiate. Ele trebuie
întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale.
Efectuarea plăţilor se face, în principiu, numai după ce s-au efectuat operaţiunile de lichidare şi
ordonanţare. Plata în avans se poate efectua în limita a 30% din fondurile publice şi numai pentru acţiunile şi
categoriile de cheltuieli stabilite de Guvern printr-o hotărâre.
Orice operaţiune de angajare şi utilizare de credite bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrage
răspunderea juridică a celor vinovaţi.
D.3. Modificarea destinaţiei creditelor bugetare. În practica execuţiei părţii de cheltuieli a bugetului
de stat se utilizează mai mult mijloace de modificare a destinaţiei creditelor bugetare, şi anume:
• virările de credite bugetare;
• transferarea creditelor bugetare;
• suplimentarea creditelor bugetare;
• blocarea creditelor bugetare;
• anularea creditelor bugetare.
Virările de credite bugetare sunt operaţiuni prin care se diminuează creditule bugetare de la acele subdiviziuni
ale clasificaţiei bugetare unde sunt disponibilităţi şi se majorează corespunzător acele subdiviziunile unde fondurile
bugetare sunt insuficiente. Virările de credite bugetare între capitole, în principiu, sunt interzise. În mod excepţional
şi bine întemeiat se pot aproba virări de credite de la un capitol la un alt capitol al clasificaţiei bugetare în limita a
10% din prevederile capitolului bugetar care urmează a se suplimenta, dar numai din trimestrul al treilea al anului
bugetar şi cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor.
Între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare se pot aproba virări de credite bugetare în limita a
10% din prevederile capitolului bugetar care urmează a se suplimenta, dar tot numai din trimestrul al III-lea şi
cu o lună înainte de angajarea cheltuielilor.
Se pot aproba virări de credite şi între programe în limita a 5% din prevederile programului ce va fi
suplimentat în aceleaşi condiţii ca cele arătate mai sus.
Transferările de credite bugetare sunt operaţiuni ce se efectuează în timpul exerciţiului bugetar, pe
baza dispoziţiilor legale, în situaţiile când au loc treceri de unităţi, acţiuni sau sarcini de la un ordonator
principal de credite la altul. În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările
corespunzătoare în bugetele acestora şi în structura bugetului de stat, fără afectarea echilibrului bugetar şi a
Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.
Suplimentarea creditelor bugetare este operaţiunea prin care se acordă sume în plus pentru finanţarea
unor activităţi sau sarcini care în timpul execuţiei bugetare se constată că sunt mai complexe şi mai
costisitoare decât s-a estimat iniţial sau pentru finanţarea unor sarcini ori activităţi noi, intervenite în timpul
execuţiei bugetare şi cu privire la care Guvernul decide că trebuie să fie efectuate. Această operaţiune se face
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului sau cu ocazia rectificării bugetului de stat, când se
constată că pentru unele activităţi au rămas credite bugetare neutilizate, iar prin legea de rectificare se
stabileşte ca din acestea să se suplimenteze finanţarea altor activităţi sau sarcini care impun o astfel de
măsură.

Suplimentarea creditelor bugetare se mai utilizeazăşi în cazul producerii de calamităţi naturale,
împrejurare în care se apelează la Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului care este destinat tocmai
acestui scop.
Blocarea sau reducerea de credite bugetare sunt operaţiuni de oprire sau diminuare a finanţării unor
activităţi sau sarcini ce se constată că au fost realizate în mod defectuos. De regulă, aceaste măsuri se adoptă
ca urmare a constatării unor abateri grave în realizarea execuţiei părţii de cheltuieli a bugetului de stat, cum ar
fi, de exemplu constatarea angajării unor credite bugetare pentru activităţi nejustificate. Aceaste operaţiuni
mai pot să intervinăşi în cazul în care se constată că există credite bugetare neutilizate în primele trei trimestre
ale anului.
Anularea de credite bugetare este operaţiunea care se efectuează în cazul în care, există credite
bugetare neutilizate, ordonatorii principali de credite având obligaţia de a comunica acest fapt Ministerului
Finanţelor Publice cu propunerea anulării lor. Propunerea de anulare poate să vinăşi din partea Ministerului
Finanţelor Publice. Creditele bugetare anulate sunt destinate majorării Fondului de rezervă bugetară, la
dispoziţia Guvernului. În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice solicită ordonatorilor principali de credite, în
cursul anului, rapoarte periodice privind gradul de utilizare a fondurilor publice, realizând în felul acesta o
permanentă monitorizare a execuţiei părţii de cheltuieli a bugetului de stat.
5.3. Execuţia de casă a bugetului de stat.
Execuţia de casă a bugetului de stat, se realizează de către Trezoreria Statului ce se constituie ca structură în
cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Prin Trezoreria Statului se înţelege un sistem unitar şi integrat prin care statul asigură efectuarea operaţiunilor
de încasări şi plăţi privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publicăşi a altor operaţiuni ale statului,
în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Trezoreria Statului efectuează următoarele activităţi şi operaţiuni, în conformitate cu dispoziţile legale
de constituire şi funcţionare ale acesteia:
a) încasarea veniturilor bugetare;
b) efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate ale instituţilor publice, în limita creditelor
bugetare aprobate şi în conformitate cu destinaţile stabilite prin dispoziţile legale;
c) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind datoria publică internăşi externă rezultată din
împrumuturi contractate direct de către stat sau garantate de acesta, inclusiv a celor privind
rambursarea ratelor la scadenţă şi plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi altor costuri
aferente;
d) efectuarea altor operaţiuni financiare în contul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
e) păstrarea disponibilităţilor reprezentând fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea în lei a
acestora, primite pe bază de acorduri şi înţelegeri guvernamentale ori de la organisme
internaţionale şi utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate ori dispoziţilor cuprinse în hotărâri
ale Guvernului, în conformitate cu destinaţiile stabilite de către donatori ori pentru cheltuieli de
capital în sectoarele publice şi economice, după caz;
f) efectuarea de plasamente financiare din disponibilităţile aflate în contul general al Trezoreriei
Statului prin Banca Naţională a României;

g) alte operaţiuni financiare prevăzute de lege.
Trezoreria Statului, deserveşte toate bugetele publice ale statului sau ale unităţilor administrativteritoriale.
Contul curent general al Trezoreriei Statului, funcţionează la Banca Naţională a României şi este
deschis în numele Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor Trezoreriei Statului din cadrul Direcţilor
Generale ale Finanţelor Publice judeţene şi ale municipiului Bucureşti, precum şi din cadrul Administraţilor
Finanţelor Publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti. În contul general al Trezoreriei Statului, Banca
Naţională a României înregistrează încasările şi efectuează plăţile în limita disponibilităţilor existente în cont.
Funcţionarea şi înregistrarea operaţiunilor în acest cont se stabilesc prin convenţie încheiată între Ministerul
Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României.
Fiind o structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, acesta are o serie de atribuţii specifice legate
de activitatea Trezoreriei, după cum urmează:
• administrează contul general al Trezoreriei Statului;
• stabileşte sistemul de organizare şi funcţionare a Trezoreriei Statului, în vederea asigurării efectuării
operaţiunilor de încasări şi plăţi pentru sectorul public;
• elaboreazăşi administrează bugetul de venituri şi cheltuieli al Trezoreriei Statului;
• elaborează proiecte de acte normative privind datoria publicăşi Trezoreria Statului.
6.

Încheierea exerciţiului bugetar privind bugetul de stat

Încheierea exerciţiului bugetar este ultima etapă din cadrul procedurii bugetare, care începe numai
după ultima zi (31 decembrie) a execuţiei bugetare.
Procedura de derulare a încheierii exerciţiului bugetar, începe prin depunerea, de către ordonatorii
principali de credite, la Ministerul Finanţelor Publice, a situaţiilor financiare referitoare la modul în care s -a
realizat execuţia bugetară aferentă anului bugetar încheiat.
În acelaşi timp, Trezoreria Statului trebuie să înainteze Ministerului Finanţelor Publice conturile
privind execuţia de casă a bugetului de stat.
Pe baza documentelor mai sus arătate (şi în urma analizării şi verificării lor), Ministerul Finanţelor
Publice elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi îl prezintă Guvernului. Acest
document, trebuie întocmit în structura bugetelor aprobate şi cu luarea în vedere a anexelor acestora.
Conturile anuale de execuţie a bugetului de stat vor cuprinde, în conformitate cu legea, următoarele:
• la venituri: prevederi bugetare iniţiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate;
• la cheltuieli: credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive, plăţi efectuate.
Guvernul analizează contul general anual de execuţie al bugetului de stat şi îl înaintează Parlamentului
în vederea aprobării, cel mai târziu până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuţie.
Cu această ocazie, Ministerul Finanţelor Publice, întocmeşte contul general anual al datoriei publice a
statului, care va fi prezentat Parlamentului ca anexă la contul de execuţie al bugetului de stat.
Înainte ca acest document să fie luat în discuţia Parlamentului, el va fi analizat şi de către Curtea de
Conturi, ce va întocmi, în acest sens, un raport pe care îl va înainta şi ea Parlamentului.
Acest raport al Curţii de Conturi prezintă o importanţă deosebită, întrucât el cuprinde punctul de
vedere obiectiv şi specializat al celui mai important organ de control financiar, cu privire la activitatea
desfăşurată de executiv, în cadrul execuţiei bugetului de stat.

Astfel, Parlamentul, când va fi chemat să analizeze şi să aprobe contul general anual de execuţie al
bugetului de stat, va avea la dispoziţie şi raportul Curţii de Conturi împreună cu neregulile constatate de către
aceasta.
Aprobarea contului general anual de execuţie al bugetului de stat, se face prin adoptarea unei legi în
acest sens, şi are valoarea unei descărcări de răspundere dată executivului în legătură cu execuţia bugetului de
stat.
Dat fiind faptul că, în faza elaborării proiectului de buget Guvernul şi-la “însuşit”, fapt ce echivalează
cu o asumare a răspunderii faţă de acest document, descărcarea de răspundere dată de Parlament prin
aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, apare ca o operaţiune inversăşi firească, în
condiţii de respectare a legalităţii.
VII. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:
1) Definiţi noţiunea de buget de stat.
2) Enuntati principiile procedurii bugetare.
3) Cum se poate realiza modificarea destinaţiei creditelor bugetare?
VIII. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Ce este bugetul de stat?
a)Un program ce imbraca forma legii. b)Punga din piele cu bani. c)Lege.
2. Cui apartine bugetul de stat?
a)Oricarei persoane fizice sau juridice. b)Statului. c)Unei unitati administrativ-teritoriale.
3. Cine sunt ordonatorii de credite?
a) Ministerele. b) Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica. c) Ministrii.
4. Ce este creditul bugetar?
a)Imprumutul acordat bugetului de stat pentru echilibrarea veniturilor sale. b)Suma pe care statul o acorda cu
imprunut ordonatorilor de credite. c)Suma maxima aprobata prin buget pentru o anumita actiune sau
activitate.
5. Creditele bugetare se pot modifica prin:
a)Virari de credite b)Transferari de credite c)Suplimentari de credite.
Răspunsurile corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.
IX. TESTE DE EVALUARE:
1. Proceura bugetara privind bugetul de stat este guvernata de:
a)Principiul anualitatii. b)Principiul echilibrului. c)Principiul publicitatii.
2. Bugetul bugetul de stat trebuie depus spre aprobarea Parlamentului pana la:
a)1 august al anului precedent celui de executie. b)30 septembrie al anului precedent
celui de executie c)15 octombrie al anului precedent celui de executie

3.Elaborarea bugetului de stat revine in sarcina:
a)Guvernului. b)Parlamentului. c)Curtii de Conturi.
4.Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sunt:
a) Ministrul Finantelor Publice b) Ministrii. c) Prefectii.
5. Modificarea creditelor bugetare se poate realiza prin:
a) Transferari de credite bugetare. b) Suplimentari de credite bugetare. c) Anulari de credite bugetre.
TEMĂ PENTRU ACASĂ: Analizati atributiile ordonatorilor de credite ai bugetului de stat, atat acelea pe
categorii de ordonatori, cat si pe cele comune tuturor ordonatorilor de credite ai bugetului de stat.

TEMA 4 STRUCTURA BUGETULUI DE STAT
I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
• studentul să cunoasca continutul bugetului de stat, atat partea de venituri cat si ppa rtea de cheltuieli.
• studentul să înteleaga care sunt elementele componente ale fiscalitatii in Romania.
• studentul să cunoasca caracteristicile impozitelor pentru a intelege modul de functionare a unui sistem
fiscal.
II. COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
• studentul să fie capabil să citeasca si sa inteleaga o lege bugetara anuala.
• studentul să cunoasca si sa intelega rolul, importanta si elementele impozitelor ca principala sursa de
venit bugetar.
• studentul să cunoasca cele mai importante categorii de cheltuieli bugetare ce se suporta de la bugetul
de stat..
III. CUVINTE CHEIE: impozit, venit bugetar, cheltuiala bugetara.
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
Veniturile bugetului de stat.
Teoria generală a impozitelor.
2.1. Noţiunea de impozit.
2.2. Trăsăturile impozitelor.
2.3. Elementele impozitelor.
2.4. Clasificarea impozitelor.
3. Cheltuielile bugetului de stat.
V. REZUMAT:
In cadrul acestei teme este prezentata structura bugetului de stat, respectiv veniturile si cheltuielile
cuprinse in acesta. Data fiind importanta deosebita a veniturilor, acaror existenta conditioneaza existenta
cheltuielilor, se acorda o atentie deosebita impozitelor, fiind principala sursa de venit bugetar. Astfel, este
prezentata notiunea de impozit, trasaturile acestuia, elementele si clasificarea impozitelor.
VI. CONŢINUTUL TEMEI:
1. Veniturile bugetului de stat.
Veniturile bugetului de stat sunt o specie a categoriei mai largi a veniturilor bugetare şi reprezintă
acele resurse financiare publice (respectiv ale statului), care sunt destinate, prin lege, să a limenteze cel mai
important şi mai complex buget public pe care îl reglementează legislaţia finanţelor publice în acest moment.
O parte din criteriile de clasificare pe care le-am menţionat într-o secţiune anterioară referitoare le
veniturile bugetare sunt valabile şi în cazul veniturilor bugetului de stat.

Cea mai importantă clasificare a veniturilor bugetului de stat este cea care rezultă din legea bugetară
anualăşi care determină o anumită structurare funcţională a acestei categorii de venituri bugetare.
Astfel, veniturile bugetare se împart în:
• venituri ordinare (sunt cele care se regăsesc în cea mai mare parte în structura oricărui buget de stat şi
care au un caracter obişnuit);
• • venituri extraordinare (sunt cele la care se recurge în situaţii extraordinare, de regulă pentru
• acoperirea deficitelor bugetare şi care provin din împrumuturi publice). La rândul lor, veniturile
ordinare se împart, în structura obişnuită a unui buget de stat în :
• venituri curente (sunt cele care produc sume pentru bugetul de stat, în mod constant);
• venituri din capital (sunt cele care rezultă din valorificarea unor bunuri ale statului). Şi veniturile
curente ale bugetului de stat suportă, la rândul lor, o nouă divizare în:
• venituri fiscale (sunt cele rezultate din acţiunea impozitelor şi taxelor);
• venituri nefiscale (sunt cele care rezultă din activităţi sau împrejurări, altele decât cele fiscale).
Cele mai importante surse de alimentare a bugetului de stat o reprezintă impozitele şi taxele. Pentru
acest motiv, în cele ce urmează, vom trata pe larg aceste două instituţii juridice.
3. Teoria generală a impozitelor
Cele mai importante surse de alimentare a bugetului de stat sunt impozitele şi taxele. Acest lucru se
reflectăşi în importanţa deosebită pe care o are dreptul fiscal şi dreptul procedural fiscal în cadrul dreptului
finanţelor publice. Subliniem, cu această ocazie că, deşi impozitele şi taxele sunt cele mai importante
componente ale fiscalităţii, totuşi, conform legislaţiei române, ele nu sunt şi singurele, ală turi de acestea
regăsind contribuţiile destinate să alimenteze alte bugete publice.
În ceea ce priveşte impozitele şi taxele, potrivit legislaţiei române, sunt destinate să creeze, cu
precădere, resurse financiare administrate prin intermediul bugetului de stat. Cu toate acestea, alături de
bugetul de stat mai există o categorie de bugete publice ce sunt alimentate de anumite impozite şi taxe, şi
anume bugetele locale.
Considerăm necesar să subliniem faptul că fiecare buget public are propriile sale surs e de alimentare şi
propriile sale categorii de cheltuieli pe care trebuie să le satisfacă. Pentru acest motiv, impozitele şi taxele pe
care le vom prezenta în cele ce urmează sunt cele ce fac parte exclusiv din structura veniturilor bugetului de
stat.
Dată fiind importanţa deosebită pe care o prezintă impozitele, atât în plan economic, cât şi social,
politic şi implicit juridic, în cele ce urmează vom analiza pe larg toate aspectele ce caracterizează fundamental
această instituţie juridicăşi care ne vor permite să o cunoaştem şi să o înţelegem mai bine.
2.1. Noţiunea de impozit.
Impozitul a primit numeroase definiţii în literatura de specialitate, atât în cea juridică, cât şi în cea
economică.
Astfel, s-a arătat că impozitul reprezintă o contribuţie bănească obligatorie şi cu titlu nerambursabil,
datorată, conform legii, bugetului de stat de către persoanele fizice şi juridice pentru veniturile pe care le
obţin şi bunurile pe care le posedă.
O altă definiţie arată că impozitul este o sursă de venit bugetar, ce se prelevă în mod obligatoriu, în
temeiul legii, fără contraprestaţie, de la persoane fizice şi juridice ce au capacitate contributivă.

În literatura de specialitate s-a mai arătat că, în concepţia modernă, impozitul este mijlocul de realizare
a veniturilor publice, individualizat şi particularizat de “elementele esenţiale şi ireductibile” privind forma
pecuniară, plata fără contraprestaţie, stabilirea autoritarăşi unitară, utilitatea lor publicăşi caracterul juridic
obligatoriu în virtutea căruia neachitarea impozitelor datorate atrage executarea lor silită.

Alţi autori au definit impozitul ca o contribuţie bănească legală, datorată bugetului public, în mod
obligatoriu şi cu titlu nerambursabil, de către persoanele fizice şi juridice pentru veniturile pe care le obţin,
bunurile pe care le posedăşi pentru unele fapte de consum.
Impozitul a mai fost definit ca fiind plata bănească obligatorie, generalăşi definitivă, efectuată de
persoane fizice şi juridice în favoarea bugetului statului, în cuantumul şi la termenele precis stabilite de lege,
fără obligaţia din partea statului de a presta plătitorului un echivalent direct şi imediat. Ne aflăm în faţa uneia
dintre cele mai complete definiţii date acestei instituţii juridice.
Doctrina economică a reţinut şi ea câteva definiţii interesante, fără să se abată, totuşi de la a sublinia,
în linii mari, aceleaşi caracteristici fundamentale ale impozitului. Astfel, s-a arătat că impozitul reprezintă o
formă de prelevare silită, la dispoziţia statului, fără contraprestaţie directăşi cu titlu nerambursabil, a unei
părţi din veniturile sau averea unei persoane fizice şi/sau juridice, în vederea acoperirii unor necesităţi publice.
După cum se poate observa, definiţiile date impozitului sunt destul de ample şi de el aborate. Unii
dintre cei mai mari doctrinari străini ai dreptului finanţelor publice definesc noţiunea de impozit (într-o
formulare recentă) în raport cu noţiunea de buget arătând că impozitul este procedeul de repartizare a
sarcinilor bugetare între indivizi, în funcţie de capacităţile lor contributive, subliniind totodată că această
definiţie concisă reţine practic toate aspectele ce caracterizează fundamental impozitul.
În concluzie, reţinem faptul că impozitul este acea prelevare, în formă pecuniară, datorată în mod
definitiv, obligatoriu şi fără o contraprestaţie imediatăşi directă, de către orice persoană fizică sau juridică
ce are calitatea de contribuabil, destinată unuia dintre bugetele publice existente în sistemul bugetar al
statului respectiv.
2.2. Trăsăturile impozitelor
Prezentarea pe larg a acelor definiţii pe care noi le-am considerat ca fiind de referinţă, dintre cele
exprimate în doctrină, are ca scop principal şi imediat desprinderea trăsăturilor fundamentale ale impozitelor,
care le diferenţiază de alte categorii de prelevări bugetare.
În acest sens, reţinem următoarele trăsături fundamentale ale impozitelor:
1 au caracter de prelevări sau surse de venit bugetar;
2 au caracter obligatoriu în sensul că cei ce le datorează nu pot fi scutiţi de plată decât dacă legea
permite acest lucru şi în condiţiile stabilite de aceasta;
3 sunt sarcini stabilite prin lege în sensul că decurg din lege, aceasta fiind cea care stabileşte şi condiţiile
impunerii;
4 au formă pecuniară în sensul că, la ora actuală, ele se plătesc în bani şi nu în natură;
5 au caracter definitiv sau nerambursabil în sensul că statul sau unitatea administrativteritorială ce
beneficiază de sumele respective nu are obligaţie de restituire;
6 nu presupun o contraprestaţie din partea statului sau a unităţii administrativteritoriale beneficiare
neavând nici o obligaţie directă faţă de contribuabil;
7 au destinaţie bugetară publică în sensul că ele pot reprezenta surse de venit pentru oricare dintre
bugetele statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de destinaţia pe care le-o stabileşte
legea;
8 se datorează de către orice persoană fizică sau juridică ce are calitatea de contribuabil, conform legii;
9 întinderea lor este determinată de capacitatea contributivă a celor ce datorează impozitele conform
politicii fiscale a fiecărui stat. Stabilirea lor, în principiu, se face după principiul “cine are mai mult, plăteşte mai
mult”;

10 sunt de utilitate publică întrucât fondurile pe care le generează sunt destinate satisfacerii nevoilor
publice. Pentru a cunoaşte şi înţelege mai bine mecanismele ce stau la baza funcţionării impozitării, dar şi
regimul juridic special aplicabil impozitelor, considerăm necesar, în cele ce urmează, să precizăm
o serie de concepte definitorii pentru instituţia juridică analizată.
2.3. Elementele impozitelor
Impozitele sunt, în sensul noţiunii mai sus arătate, sume de bani ce se prelevă la bugetul public în
anumite condiţii. Stabilirea întinderii obligaţiilor contribuabililor se face în funcţie de o serie de elemente ce
stau la baza calculării oricărui impozit, şi anume:
1. subiectul impunerii;
2. obiectul impunerii;
3. cota de impunere;
4. unitatea de evaluare. Subiectul impunerii este contribuabilul, adică persoana fizică sau juridică ce datorează,
potrivit normelor fiscale în vigoare, un impozit.
În vederea stabilirii existenţei sau întinderii obligaţiei, legea stabileşte în sarcina persoanelor ce intră
sub incidenţa dispoziţiilor sale şi o serie de obligaţii suplimentare, conexe obligaţiei principale. Astfel, uneori
contribuabilul mai are, fie obligaţia de a depune declaraţia de impunere din care rezultă că deţine bunuri,
venituri sau alte valori impozabile, fie de a-şi calcula singur întinderea obligaţiei fiscale şi de a vărsa sumele
datorate în condiţiile stabilite de lege, fie chiar de a calcula, reţine şi vărsa sume de bani datorate cu titlu de
impozit, de către alţi subiecţi.
Subiectul impozabil este acela care datoreazăşi trebuie să verse, conform legii, impozitul (altfel spus
este subiectul plătitor), indiferent dacă el este şi persoana care va suporta efectiv impozitul.
Obiectul impunerii sau materia impozabilă reprezintă bunul, venitul sau orice altă valoare, ori
activitatea pentru care se datorează, potrivit legii, impozit. Obiectul impunerii mai este denumit în doctrinăşi
bază de impozitare, reprezentând acea sumă (în sensul de valoare) la care urmează să se aplice cota de
impozitare în vederea stabilirii întinderii impozitului datorat.
Întinderea bazei de impozitare se stabileşte conform dispoziţiilor legale specifice fiecărei categorii de
impozit.
Cota de impunere mai este denumită în doctrinăşi tarif de impunere şi reprezintă suma fixă, procentul
sau ansamblul de sume fixe şi procente cu ajutorul cărora se calculează cuantulmul bănesc al fiecărui impozit.
Cota fixă reprezintă o sumă determinată ce se datorează pentru întreg obiectul impunerii. Această
modalitate de impozitare se utilizează, spre exemplu, pentru calcularea impozitului pe teren. Astfel, pentru
fiecare m² de teren legea stabileşte o cotă fixă de impozitare care se înmulţeşte cu numărul de m² deţinuţi de
fiecare proprietar de teren ce datorează impozitul.
Cota procentuală de impozitare sau tariful proporţional reprezintă procentul aplicabil bazei de
impozitare în vederea determinării impozitului datorat. Cota procentuală este reprezentată de un singur
procent, dar în practică există mai multe forme de manifestare ale acesteia, şi anume: cota procentuală
proporţională, cota procentuală progresivăşi cota procentuală regresivă.
Cota procentuală proporţională este compusă dintr-un singur procent, unic, aplicabil bazei de
impozitare indicate de lege.
Cota procentuală progresivă este compusă din mai multe procente dispuse în ordine crescătoare,
aplicabile progresiv pe măsură ce creşte cuantumul bazei de impozitare. Această tehnică de impozitare mai
este denumităşi impozitare progresivă pe tranşe de valori şi se utilizează frecvent în cazul impozitării
veniturilor contribuabililor.

Cota procentuală regresivă este şi ea compusă din mai multe procente dispuse în ordine
descrescătoare, aplicabile regresiv pe măsură ce creşte cuantumul bazei de impozitare. Spre doesebire de
situaţia precedentă descrisă, în cazul acesta procentele scad pe măsură ce baza de impozitare creşte. Această
tehnică de impozitare mai este denumităşi impozitare regresivă pe tranşe de valori şi este mai rar utilizată
pentru că prezintă dezavantajul de a nu se conforma principiului capacităţii contributive.
2.4. Clasificarea impozitelor
Literatura de specialitate, atât cea clasică, cât şi cea modernă a reţinut, de-a lungul timpului
numeroase criterii de clasificare a impozitelor.
În cele ce urmează vom prezenta cele mai importante, dar şi mai interesante criterii de clasificare:
A. După forma de manifestare, distingem:
• Impozite în bani;
• • Impozite în natură (în cadrul finanţelor publice moderne ele nu se mai utilizează).
• B. După obiectul impozitării, distingem:
• Impozite personale (sunt cele ce cad asupra unei anumite calităţi a persoanei contribuabilului);
• Impozite reale (sunt cele ce cad asupra unor bunuri sau valori ce aparţin contribuabilului). La rândul
lor, ele suportă o nouă clasificare după natura obiectului sau activităţii impozabile, astfel:
• Impozite pe venituri;
• Impozite pe avere;
• • Impozite pe fapte de consum.
• C. După modul de evidenţiere şi percepere, distingem:
• Impozite cu debit;
• • Impozite fără debit.
• D. După criteriul subiecţilor contribuabili, distingem:
• Impozite plătite de persoane fizice;
• • Impozite plătite de persoane juridice.
• E. După criteriul denumirii, având sensul şi semnificaţia noţiunii de impozit, conform definiţiei de mai
sus, distingem:
• prelevări bugetare sub denumirea de “impozit” (specifică sistemului juridic francez);
• prelevări bugetare sub denumirea de “taxă” (specifică sistemului juridic anglo-american), care nu se
confundă cu noţiunea de taxă ce urmează a fi definită distinct în conţinutul acestei lucrări;
• • prelevări bugetare sub denumirea de “contribuţie” (întâlnită mai ales în sistemul juridic spaniol),
care, de asemenea, nu se confundă cu noţiunea de contribuţie ce va fi definită într-o secţiune viitoare.
• F. După criteriul ritmicităţii cu care se realizează:
• Impozite permanente;
• Impozite temporare;
• • Impozite ocazionale.
• G. După relaţia cu contribuabilul şi modul de percepere distingem:
• Impozite directe (sunt cele percepute direct de la contribuabil, iar persoana care datorează este cea
care şi suportă aceste impozite);
• Impozite indirecte (sunt cele care se percep indirect de la contribuabil, iar impozitele se repercutea ză
dinspre persoana care le datorează spre consumator).

Această din urmă clasificare generează cea mai importantă distincţie care se face în dreptul finanţelor
publice, în materia impozitelor. Pentru acest motiv, în cele ce urmează vom analiza distinct c ele două categorii
de impozite şi vom prezenta, totodatăşi cele mai importante impozite directe şi indirecte.
2.4.1. Impozitele directe
Impozitele directe sunt acea categorie de impozite care se stabilesc şi se percep nemijlocit de la
persoanele fizice sau juridice pentru veniturile sau bunurile stabilite de lege.
Din afirmaţia de mai sus rezultă, în primul rând criteriul administrativ de clasificare a impozitelor în
directe şi indirecte. Din acest punct de vedere, impozitele directe sunt cele percepute în mod direct de către
organele administrativ-financiare competente. Criteriul administrativ este, fără îndoială, foarte important, dar
considerat de către specialiştii din sfera finanţelor publice ca fiind insuficient pentru a caracteriza fundamental
cele două categorii de impozite.
Un alt criteriu important care a fost avut în vedere pentru a realiza împărţirea impozitelor în directe şi
indirecte este cel al repercursiunii. Din acest punct de vedere, impozitele directe sunt cele care se datoreazăşi
se suportă efectiv de către una şi aceeaşi persoană care este contribuabilul. Şi acest criteriu a fost criticat de
către specialişti, dar, ca şi în cazul celui dintâi, nonrepercursiunea rămâne o caracteristică fundamentală a
acestei categorii de impozite.
În concluzie, s-a arătat faptul că impozitele directe sunt caracterizate de verbul “a fi” sau “a avea” şi ca
atare ele sunt cele ce vizează veniturile sau bunurile (averile) contribuabililor.
Impozitele directe pot fi datorate atât de către persoanele fizice, cât şi de către persoanele juridice,
însă prin natura lor, o parte dintre ele nu pot fi datorate decât de către persoanele fizice, iar o altă parte
numai de către persoanele juridice.
2.4.2. Impozitele indirecte
Impozitele indirecte sunt acea categorie de impozite care se percep cu prilejul vânzării de bunuri (mai
ales de consum), cu ocazia prestării unor servicii sau executării unor lucrări. Acest lucru se realizează prin
includerea impozitului în preţul produselor care finalmente sunt destinate consumului. Astfel, aceste impozite
sunt datorate legal de către producătorul produsului, prestatorul serviciului ori executantul lucrării, dar prin
includerea impozitului calculat şi vărsat de către aceştia în preţul produsului, cel care suportă efectiv impozitul
este consumatorul produsului sau beneficiarul serviciului ori lucrării executate. Din cele arătate mai sus rezultă
criteriul repercursiunii, în temeiul căruia s-a încercat împărţirea impozitelor în directe şi indirecte. Chiar dacă
acest criteriu a fost criticat de către specialiştii din sfera finanţelor publice dându-se contraexemplu la această
regulă situaţia monopolurilor fiscale, el continuă să caracterizeze fundamental impozitele indirecte ca fiind
cele care se repercutează asupra consumatorului, cel care datorează acest impozit recuperându-şi cheltuiala
făcută cu plata acestui tip de impozit. Pentru acest motiv impozitele indirecte mai sunt denumite şi impozite
pe consumaţie.
Şi criteriul administrativ enunţat, de asemenea, în secţiunea anterioară referitoare la impozitele
directe trebuie luat în seamă într-o analiză, chiar generală, a impozitelor indirecte. Astfel, spre deosebire de
impozitele directe, cele indirecte nu sunt percepute de către organele administrativ-financiare, ele fiind
calculate şi vărsate de către contribuabil în condiţiile, cuantumurile şi la termenele stabilite prin lege. Chiar
dacă ambele criterii au fost criticate, ele totuşi caracterizează fundamental cele două mari categorii de
impozitele.
În concluzie, specialiştii din sfera finanţelor publice au arătat că impozitele indirecte sunt cele
guvernate de verbul “a face” şi ca atare ele cad asupra activităţilor cu caracter lucrativ şi nu asupra câştigurilor
de orice fel rezultate din aceste activităţi (ele intră sub incidenţa impozitelor directe).

3. Cheltuielile bugetului de stat.

Cheltuielile bugetului de stat suportă mai multe clasificări, cele mai importante fiind cele realizate prin
legile bugetare anuale. Din acest punct de vedere, cheltuielile bugetare cunosc două categorii de cl asificări
care, la rândul lor suportă unele variaţii, de la un an la altul, după cum evoluează concepţia legiuitorului
privind structurarea părţii de cheltuieli a bugetului de stat.
Conform Legii bugetului de stat pe anul 2007 cheltuielile bugetare se structurează astfel:
1 cheltuieli curente: a) cheltuieli de personal; b) cheltuieli materiale şi servicii; c) subvenţii; d) prime; e)
transferuri; f) dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli; g) rezerve;
2 cheltuieli de capital;
3 împrumuturi acordate;
4 rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite: a) rambursări de credite externe, plăţi
de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite; b) rambursări de credite
interne, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora. A doua mare clasificare a cheltuielilor bugetului de
stat derivă, aşa cum am mai arătat, tot din legea bugetară anualăşi se referă la destinaţia acordată prin
aceasta cheltuielilor bugetare.
Astfel, conform Legii bugetului de stat pe anul 2005, cheltuielile bugetare se clasifică, după criteriul
destinaţiei în:
I. Cheltuieli pentru servicii publice generale:
1. Autorităţi publice;
II. Cheltuieli pentru apărare, ordine publicăşi siguranţă naţională:
1 Apărare naţională;
2 Ordine publicăşi siguranţă naţională;
III. Cheltuieli social-culturale:
1 Învăţământ;
2 Sănătate;
3 Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivăşi de tineret;
4 Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii (altele decât cele care se suportă din bugetul
asigurărilor sociale de stat);
IV. Cheltuieli pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe mediu şi ape:
Servicii, dezvoltare publicăşi locuinţe;
Mediu şi ape;
V. Cheltuieli pentru acţiuni economice:
Industrie;
Agriculturăşi silvicultură;
Transporturi şi comunicaţii;
Alte acţiuni economice;
VI. Cheltuieli pentru alte acţiuni:
1 Cercetare ştiinţifică;
2 Alte acţiuni;
VII. Transferuri (din bugetul de stat către alte bugete publice);

VIII. Împrumuturi acordate;

IX. Plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli (aferente datoriei publice);
X. Fonduri de rezervă:
Deficitul bugetar ce s-ar putea înregistra, în practica finanţelor publice, se acoperă din împrumuturi
publice, problematică pe care o vom trata pe larg într-un capitol viitor.
VII. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:
1) Definiti notiunea de impozit..
2) Enuntati trasaturile impozitelor.
3) Dati exemple de impozite cu cota procentuala fixa si impozite cu cota procentuala progresiva.
4) Dati cate doua exemple de impozite directe si doua exemple de impozite indirecte ce se fac venit la bugetul
de stat.
5)Enumerati cele mai importante categorii de cheltuieli ce se efectueaza de la bugetul de stat.
VIII. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Ce este impozitul?
a) sursa de venit bugetar.. b) prelevare in forma pecuniara catre unul din bugetele publice. c) cheltuiala
bugetara.
2. Cine datoreaza impozit?
a) Orice persoana fizica sau juridica ce are calitatea de contribuabil. b) Statul.

c) Unitate administrativ-teritoriala.
3. Care sunt elementele impozitului?
a) Baza de impunere. b) Subiectul platitor. c) Cota de impunere.
4. Baza de impunere este acelasi lucru cu baza de calcul?
a) Nu.. b) Da. c) Da, in anumite imprejurari.
5. Taxa pe valoarea adaugata este:
a) O contributie sociala. b) O taxa. c) Un impozit.
Răspunsuri corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.
IX. TESTE DE EVALUARE:
1. Veniturile bugetului de stat sunt compuse din:
a) Venituri curente. b) Venituri din capital. c) Ambele
2. Amenzile sunt surse de venit bugetar la bugetul de stat:
a) fals. b) adevarat. c) adevarat pentru cele reglementate prin lege
3. Impozitele au caracter:
a) permanent. b) temporar c) ocazional
4.Impozitele au caracter nerambursabil?
a) da. b) nu. c) da, in anumite imprejurari.
5. Urmatoarele categorii de cheltuieli se suporta de la bugetul de stat:
a) pensiile. b) cheltuieli pentru aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala. c) cheltuieli pentru
salubrizarea localitatilor.
TEMĂ PENTRU ACASĂ: Verificati corectitudinea calculului impozitului pe salariu al dvs. sau al unuia dintre
parintii dvs. extragand de pe inscrisul doveditor al platii acestuia salariul brut impozabil si stiut fiind faptul ca
legea reglementeaza cota unica de impozitare de 16 %.

TEMA 5 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
• studentul să cunoasca sistemul public de asigurari sociale
• studentul să înteleaga cum sunt administrate resurse financiare publice destinate sustinerii sistemului
public de asigurari sociale
• studentul să cunoasca cele mai importante venituri ce alimenteaza Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat,
precum si cheltuielile ce se efectueaza din acesta.
II. COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
• studentul să fie capabil să citeasca si sa inteleaga o lege bugetara anuala privind Bugetul Asigurarilor
Sociale de Stat.
• studentul să inteleaga mecanismul de functionare a sistemului public de asigurari sociale.
• studentul sa fie capabil ca calculeze CAS-ul datorat de un salariat.
• studentul să cunoasca cele mai importante categorii de cheltuieli bugetare ce se efectueaza de la
Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat.
III. CUVINTE CHEIE: sistem public de asigurari sociale, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat, pens ii de orice fel,
prestatii de asigurari sociale, asigurat.
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
Noţiunea de buget al asigurărilor sociale de stat
Sistemul public de asigurări sociale
Procedura bugetară privind bugetul asigurărilor sociale de stat.
Structura bugetului asigurărilor sociale de stat.
4.1. Categorii de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat.
4.2. Categorii de cheltuieli ce se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
V. REZUMAT:
In cadrul acestei teme este prezentat sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,
precum si structura bugetului asigurarilor sociale de stat (prin intermediul caruia se administreaza resursele
financiare proprii acestui sistem), respectiv veniturile si cheltuielile cuprinse in acesta. Data fiind importanta
deosebita a veniturilor, a caror existenta conditioneaza existenta cheltuielilor, se acorda o atentie deosebita
CAS-ului, fiind principala sursa de venit bugetar. De asemenea sunt prezentate cele mai importante che ltuieli
ce se efectueaza de la acest buget, respectiv pensiile si celelalte prestatii de asigurari sociale.
VI. CONŢINUTUL TEMEI:.
1. Noţiunea de buget al asigurărilor sociale de stat
Dreptul cetăţenilor români de a beneficia de asigurări sociale este consacrat în Constituţie indirect,
respectiv prin consacrarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, dar cu acest prilej legiuitorul constituant face
vorbire expresă despre obligaţia statului de a organiza sistemul public de asigurări sociale.

În acest sens, legea reglementează sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Pentru
a putea fi mai uşor gestionate resursele financiare destinate susţinerii sistemului public al asigurărilor sociale,
a fost creat un buget public, de interes naţional, care să servească exclusiv realizării acestui scop.
Pornind de la noţiunea de buget public, vom defini bugetul asigurărilor sociale de stat ca fiind
programul prin care se prevăd şi se aprobă veniturile şi cheltuielile anuale destinate finanţării sistem ului
public de asigurări sociale, program ce îmbracă forma legii (în sensul de act juridic al Parlamentului).
2. Sistemul public de asigurări sociale
Sistemul public de asigurări sociale se referă, cu precădre, la pensii, dar şi la alte drepturi de asigurări
sociale.
A. Funcţionarea acestui sistem are la bază o serie de principii statuate prin lege, după cum urmează:
1 Principul unicităţii potrivit căruia statul organizeazăşi garantează sistemul public de asigurări sociale
bazat pe aceleaşi norme de drept;
2 Principiul egalităţii este cel care asigură tuturor participanţilor la sistemul public de asigurări sociale,
contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile
prevăzute de lege;
3 Principiul solidarităţii sociale conform căruia participanţii la sistemul public de asigurări sociale îşi
asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor
sociale prevăzute de lege;
4 Principiul obligativităţii potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a
participa la acest sistem public, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea
obligaţiilor;
5 Principiul contributivităţii potrivit căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza
contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la acest sistem, drepturile de asigurări
sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătitie;
6 Principiul repartiţiei pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin
sistemului public de asigurări sociale, conform legii;
7 Principiul autonomiei bazat pe administarea de sine stătătoare a sistemului public, conform legii.
B. Organizarea instituţională a sistemului public de asigurări sociale are la bază ultimul principiu
enunţat, respectiv principiul autonomiei. În temeiul acestuia şi al legii a fost constituită Casa Naţională de
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, iar în subordinea acesteia s-au înfiinţat case judeţene de pensii în
fiecare municipiu-reşedinţă de judeţ, precum în municipiul Bucureşti, care se mai numesc şi case teritoriale de
pensii având personalitate juridică. Casa naţională poate înfiinţa şi case locale de pensii, în funcţie de numărul,
complexitatea şi structura asiguraţilor, care vor funcţiona sub conducerea şi controlul casei judeţene de pensii
competentă teritorial.
C. Subiecţii ce vor beneficia de drepturile de asigurări sociale protejate prin intermediul acestui sistem
sunt asiguraţii, care au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi dreptul să beneficieze de
prestaţii de asigurări sociale. Pot fi asiguraţi în cadrul acestui sistem cetăţenii români, cei străini sau apatrizii în
perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România. Sunt consideraţi asiguraţi prin efectul legii
următoarele categorii de persoane:
• Persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract de muncăşi funcţionarii publici;
Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul activităţii executive,
legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a
cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate cu ale salariaţilor;

• Persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
Persoanele care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin trei salarii medii
brute, şi care se află în una din următoarele situaţii: a) Asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari; b)
Administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management; c) Membrii ai
asociaţiei familiale; d) Persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente; e) Persoane angajate în
instituţii internaţionale care nu sunt asiguraţi ai acestora; f) Persoane care realizează venituri din activităţi
profesionale;
•
Persoane care realizează prin cumul venituri brute pe an calendaristic echivalente cu cel puţin 3 salarii
medii brute şi care se regăsesc în cel puţin două situaţii enunţate la punctul anterior.

Celelalte categorii de persoane care nu sunt considerate asigurate prin efectul legii, dar doresc să se
asigure în sistemul public de asigurări sociale, pot face acest lucru în baza unui contract de asigurare.
D. Prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a
veniturilor profesionale, ca urmare a bătrâneţii, invalidităţii, accidentelor, bolii, maternităţii sau decesului,
toate acestea fiind considerate riscuri asigurate.
Prestaţiile de asigurări sociale îmbracă forma pensiilor, indemnizaţiilor, ajutoarelor, etc., corelative cu
obligaţiile privind plata contribuţiei de asigurări sociale. Important de subliniat este faptul că în sistemul public
de asigurări sociale un asigurat nu poate beneficia de mai multe prestaţii de asigurări sociale pentru acelaşi
risc asigurat, cu excepţia celor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă.
3. Procedura bugetară privind bugetul asigurărilor sociale de stat.
3.1. Principiile procedurii bugetare.
Procedura bugetară privind bugetul asigurărilor sociale de stat este guvernată de aceleaşi principii ca
şi cele enunţate în legătură cu procedura bugetară privind bugetul de stat, astfel:
Principiul universalităţii;
Principiul unităţii;
Principiul anualităţii;
Principiul specializării bugetare;
Principiul unităţii monetare;
Principiul publicităţii.
În literatura de specialitate s-a arătat că, în cazul bugetului asigurărilor sociale de stat, principiul
echilibrului bugetar este foarte important întrucât ar fi de neconceput realizarea execuţiei bugetare în condiţii
de dezechilibru. O asemenea situaţie ar aduce sistemul asigurărilor sociale de stat în imposibilitatea de a mai
realiza scopul pentru care a fost conceput. Ne raliem acestei opinii şi subliniem, totodată, necesitatea
reglementării exprese a acestuia, ca un obiectiv central ce trebuie avut în vedere de-a lungul întregii proceduri
bugetare, în caz contrar întregul sistem public de asigurări sociale putând fi expus riscului falimentării.
3.2. Etapele procedurii bugetare privind bugetul asigurărilor sociale de stat.
Procedura bugetară privind bugetul asigurărilor sociale de stat este asemănătoare, şi uneori chiar
identică, cu procedura bugetară, pe care deja am prezentat-o, privind bugetul de stat, aşa după cum se va
putea observa şi în cele ce urmează.

3.2.1. Elaborarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat.
Propunerile pentru proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat se întocmesc de către ordonatorul
principal de credite al acestui buget. Conform legii, ordonatorul principal de credite este ministrul muncii şi
solidarităţii sociale, dar atribuţiile sale se vor delega, în baza legii preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale. În această calitate, el trebuie să respecte, pentru a-şi îndeplini atribuţiile, toate
obligaţiile ce revin ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat în condiţiile stipulate de lege pentru
aceştia. Astfel, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale este cea care va întocmi şi va
comunica Ministerului Finanţelor Publice întreaga documentaţie cerută de lege, pe baza căreia se vor întocmi
propunerile pentru proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat la termenele stabilite pentru bugetul de
stat.
Pe baza acestor documentaţii şi a estimărilor pentru următorii 3 ani, Ministerul Finanţelor Publice va
stabili, împreună cu întregul Guvern, limitele maxime de cheltuieli pentru bugetul asigurărilor sociale de stat,
cu respectarea principiului echilibrului bugetar. În aceste condiţii, ordonatorul principal de credite al bugetului
asigurărilor sociale de stat va putea proceda la definitivarea propunerilor de proiect de buget, astfel încât
Ministerul Finanţelor Publice să poată definitiva, la rândul său, în termenele stabilite prin lege, proiectul
bugetului asigurărilor sociale de stat, împreună cu proiectul legii bugetare de adoptare a acestuia pentru anul
următor, spre a fi supus apoi analizei Guvernului.
Legea nu prevede pentru bugetul asigurărilor sociale de stat nici un termen şi nici o procedură
derogatorie de la cele stabilite pentru bugetul de stat, cu precizarea că dipoziţiile legale deja prezentate în
capitolul anterior vor fi îndeplinite de către unicul ordonator principal de credite pe care îl are bugetul
asigurărilor sociale de stat, şi anume preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asig urări
Sociale ale cărui atribuţii specifice îi sunt delegate, în baza legii, (aşa cum am mai arătat) de către ministrul
muncii şi solidarităţii sociale.
Odată întocmite, proiectul de buget şi proiectul legii bugetare anuale privind bugetul asigurărilor
sociale de stat, Guvernul le poate analiza, aproba şi, în cele din urmă, însuşii (adică îşi asumă răspunderea
pentru ele şi pentru executarea lor), astfel încât ele să poată fi depuse la Parlament în vederea adoptării la
termenele stabilite de lege.
3.2.2. Aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi adoptarea legii bugetare anuale.
După ce a fost depus, de către Guvern, la Parlament proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat
intră în cea de a doua etapă a procedurii bugetare. Asemeni bugetului de stat, şi bugetul asigurărilor sociale de
stat se adoptă printr-o lege menită să îi confere forţa juridică necesară punerii lui în aplicare.
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat trebuie adoptată până la data de 15 decembrie a anului
anterior celui de execuţie, astfel încât până la începerea anului bugetar să poată fi şi publicat, şi ca atare
cunoscut de către toţi cei chemaţi să îl pună în executare, dar şi de către orice persoană interesată.
Dacă legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de
începerea exerciţiului bugetar pentru care se adoptă, se aplică în continuare bugetul asigurărilor sociale de
stat pe anul precedent până la adoptarea noului buget. În legătură cu această situaţie există pre vederi legale
multiple, atât în Constituţie, cât şi în Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, dar mai ales în Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, de asemenea cu modificările ulterioare, care reglementează o procedură bugetară detaliată, similară
pentru bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat.

Aprobarea de către Parlament a bugetului asigurărilor sociale de stat se face pe ansamblu, pe părţi,
capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi pe alineate pentru anul bugetar, dar şi pentru creditele de
angajament în cadrul acţiunilor multianuale. Estimările pentru următorii 3 ani au doar caracter informaţional şi
nu vor face obiectul autorizării pentru anii bugetari respectivi.
3.2.3. Execuţia bugetară privind bugetul asigurărilor sociale de stat.
Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat se referă, în principal la execuţia părţii de venituri,
execuţia părţii de cheltuieli şi execuţia de casă a acestui buget. Şi în cazul acestui buget public, execuţia
bugetară începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie a anului pentru care s -a elaborat şi s-a adoptat
bugetul.
Execuţia părţii de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat se referă la încasarea acelor sume
care, prin lege, sunt destinate să alimenteze acest buget public.
Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale împreună cu structurile sale din teritoriu
administrează bugetul asigurărilor sociale de stat şi, deci, este implicată direct şi nemijlocit în realizarea
execuţiei bugetare, atât a părţii de venituri, cât şi a părţii de cheltuieli ale acestui buget.
Execuţia bugetară a părţii de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat se realizează în baza
dispoziţiilor legale cuprinse în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi care au fost deja prezentate pe
larg în capitolul anterior referitor la bugetul de stat.
Execuţia părţii de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat se referă, în principal, la realizarea
prestaţiilor de asigurări sociale, dar şi la realizarea altor cheltuieli privind funcţionarea sistemului public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale împreună cu structurile sale din teritoriu
este, de asemenea, implicatăşi în realizarea execuţiei părţii de cheltuieli a acestui buget, preşedintele său fiind
unicul ordonator principal de credite (delegat) al bugetului asigurărilor sociale de stat.
Creditele bugetare circulă prin intermediul ordonatorilor de credite conform bugetelor proprii ale
acestora, după aceleaşi reguli analizate în cadrul capitolului anterior referitor la bugetul de stat.
Rezultatele financiare la sfârşitul anului de execuţie se pot concretiza, fie în excedente, fie în deficite
bugetare. Dată fiind complexitatea, mereu în creştere, a aspectelor cuprinse în bugetul asigurărilor sociale de
stat, echlibrul exact între veniturile şi cheltuielile acestui buget nu mai poate fi real izat. Echilibrul bugetar
trebuie privit ca un obiectiv de realizat, menit să garanteze funcţionarea în cele mai bune condiţii a sistemului
public de asigurări sociale.
Aspectele ce particularizează bugetul asigurărilor sociale de stat faţă de alte bugete publice se referă la
regimul juridic al excedentului sau deficitului bugetar.
Astfel, excedentul anual al bugetului asigurărilor sociale de stat poate fi utilizat în anul următor,
potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, după restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat.
Eventualul deficit al acestui buget se acoperă din disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale de stat
din anii precedenţi, iar dacă acestea nu sunt suficiente se va apela la fondul de rezervă.
Fondul de rezervă se constituie prin prelevarea anuală a unui procent de maxim 3% din veniturile
bugetului asigurărilor sociale de stat care se cumulează, an de an, fără a depăşi astfel nivelul cheltuielilor
prevăzut pentru anul bugetar respectiv. Acest fond se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări
sociale sau a altor cheltuieli aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în situaţii temeinic
motivate.

În mod excepţional, şi numai în situaţii temeinic motivate, dacă nici fondul de rezervă nu este suficient
pentru a acoperi deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat, se pot aloca sume de la bugetul de stat.
Execuţia de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat este realizată tot de către Trezoreria Statului
împreună cu structurile teritoriale ale acesteia, în aceleaşi condiţii ca şi cele arătate la bugetul de stat.
3.2.4. Încheierea exerciţiului bugetar privind bugetul asigurărilor sociale de stat.
Ultima etapă a procedurii bugetare privind bugetul asigurărilor sociale de stat începe din 1 ianuarie a
anului următor celui de execuţie şi se derulează în aceleşi condiţii ca şi cele arătate în capitolul referitor la
bugetul de stat.
Astfel, pe baza situaţiilor financiare depuse de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări
Sociale, precum şi pe baza conturilor privind execuţia de casă depuse de Trezoreria Statului, Ministerul
Finanţelor Publice întocmeşte contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care
îl prezintă Guvernului. Acesta îl analizeazăşi îl prezintă spre adoptare Parlamentului până la data de 1 iulie a
anului următor celui de execuţie. Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat se
aprobă prin lege, dar nu înainte ca el să fi fost în prealabil verificat de către Curtea de Conturi. Aprobarea
contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat echivalează, aşa cum am mai arătat
şi în cazul bugetului de stat, cu o descărcare de răspundere dată Guvernului în legătură cu executarea aces tui
buget public.
4. Structura bugetului asigurărilor sociale de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde, pe de o parte, acele venituri destinate să alimenteze
exclusiv acest buget, iar pe de altă parte, acele cheltuieli ce se constituie, cu precădere, în prestaţii de asigurări
sociale, conform legii. În cele ce urmează vom analiza cele mai importante categorii de venituri şi de cheltuieli
ce compun bugetul asigurărilor sociale de stat.
4.1. Categorii de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat.
Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin, în principal, din contribuţiile de asigurări sociale
(C.A.S.), dobânzi (atât cele datorate de către contribuabili pentru neplata la termen a C.A.S.-ului, care se
calculează pentru fiecare zi de întârziere, cât şi dobânzile pe care le datorează Trezoreria Statului sau băncile
pentru diponibilităţile băneşti ale asigurărilor sociale de stat, care se calculează în condiţiile stabilite prin
convenţii intervenite între părţi), penalităţi de întârziere percepute ca sancţiuni pentru neplata la termenele
legale a contribuţiilor de asigurări sociale şi alte venituri care au o pondere mai mică în cadrul acestui buget.
Contribuţia pentru asigurări sociale reprezintă principala sursă de venit a bugetului asigurărilor sociale
de stat.
Subiecţii ce datorează C.A.S.-ul sunt:
asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale; angajatorii; alte persoane juridice
asimilate, conform legii, angajatorilor; Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională care
administrează bugetul asigurărilor
pentru şomaj; persoanele care încheie contract de asigurare socială. Baza de calcul a C.A.S.-ului este
diferenţiată după categoria de subiect plătitor, astfel:
1. Baza lunară de calcul a salariatului şi a persoanelor asimilate acestuia (pentru contribuţiile
individuale) o reprezintă:

• salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau
prin contractul colectiv de muncă;
• veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de către asiguraţi;
• venitul lunar asigurat cuprins în declaraţia sau contractul de asigurare socială (care nu poate fi mai mic
decât Ľ din salariul mediu brut).
2. Baza lunară de calcul a angajatorului şi a persoanelor asimilate acestuia o constituie fondul total de
salarii brute lunare realizate de salariaţii acestuia şi persoanele asimilate care au calitatea de
asiguraţi.
Nu fac parte din baza de impunere următoarele categorii de sume:
• prestaţiile de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile
angajatorului şi care se plătesc direct de către acesta;
• drepturile plătite, potrivit dispoziţiilor legale, în cazul încetării raporturilor de muncă, încetării
raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, încetării mandatului sau calităţii de membru cooperator,
altele decât cele acordate, conform legii, pentru perioada de preaviz;
• diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, precum şi
drepturile de autor;
• sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit;
• • premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale.
• Cota de contribuţie sau altfel spus procentul aplicabil la baza de calcul pentru a rezulta contribuţi a
pentru asigurări sociale este şi ea diferenţiată după acelaşi criteriu ca şi cel arătat mai sus în cadrul referirilor
la baza de calcul, astfel:
• cota de contribuţie individuală sau cota aplicabilă salariatului şi persoanelor asimilate acestuia se
constituie într-un procent unic de 9,5%;
• cota de contribuţie a angajatorului este diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, astfel: a) pentru
condiţii normale de muncă, cota este de 31,5%; b) pentru condiţii deosebite de muncă, cota este de 36,5%; c)
pentru condiţii speciale de muncă, cota este de 41,5%.
Alte dipoziţii legale importante privitoare la contribuţia pentru asigurări sociale se referă la aspecte
diverse, cum ar fi termenele de plată, stagiul de cotizare, colectarea, evidenţa şi vărsarea C.A.S.-ului, etc.
4.2. Categorii de cheltuieli ce se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Cele mai importante cheltuieli ce se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt pensiile şi
alte drepturi de asigurări sociale.
În sistemul public de asigurări sociale se acordă următoarele categorii de pensii:
• pensia pentru limită de vârstă;
• pensia anticipată;
• pensia anticipată parţială;
• pensia de invaliditate;
• pensia de urmaş.
Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării,
condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public de
pensii.

Pensia anticipată se acordă asiguraţilor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani
şi mai au maxim 5 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Acest tip de pensie se acordă numai
la cererea asiguratului.

Pensia anticipată parţială se poate acorda, la cerere, asiguraţilor care au realizat stagiul complet de
cotizare, dar nu l-au depăşit cu 10 ani împliniţi până la momentul depunerii cererii de pensionare.
Pensia de invaliditate se acordă asiguraţilor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din
capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă, bolilor profesionale, tuberculozei, dar chiar şi din
cauza bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.
Pensia de urmaş se acordă copiilor şi soţului supravieţuitor ai persoanelor care beneficiază de pensie
sau îndepliesc condiţiile pentru obţinerea unei pensii în momentul decesului.
De la bugetul asigurărilor sociale de stat se mai acordă asiguraţilor, alături de pensii, şi alte drepturi de
asigurări sociale, şi anume: a) concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de
boli obişnuite sau
de accidente în afara muncii, boli profesionale şi accidente de muncă; b) prestaţii pentru
prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care potrivit legii se referă la
următoarele:
• indemnizaţie pentru trecerea temporară în altă muncă;
• indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;
• indemnizaţie pentru carantină,
• ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze şi alte produse ortopedice care nu se suportă din
fondurile de asigurări sociale de sănătate;
• tratament balnear care, de asemenea, nu este suportat din fondurile de asigurări sociale de sănătate;
• reabilitare profesională;
• bilete de odihnă pentru asiguraţii unităţilor în care nu este reglemetată constituirea fondului
social, potrivit legii. c) concediu şi indemnizaţie pentru maternitate; d) concediu şi indemnizaţie pentru
creşterea copilului; e) concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav; f) ajutorul de deces.
VII. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:
1) Definiti notiunea de Buget al asigurarilor sociale de stat.
2) Prin ce se diferentiaza Bugetul asigurarilor sociale de stat de Bugetul de stat?
3) Care este organizarea instituţională a sistemului public de asigurări sociale?
4) Care sunt principiile ce stau la baza funcţionării sistemului public de asigurări sociale?
5) Enumeraţi alte prestaţii de asigurări sociale, înafară de pensii.
VIII. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Bugetul asigurarilor sociale de stat este alimentat de:
a) Bugetul de stat. b) Impozite si taxe. c) Contributia pentru asigurari sociale de stat.
2. Cine datoreaza CAS-ul?
a) Orice persoana fizica sau juridica. b) Statul. c) Toti salariatii si toti angajatorii, precum si persoanele
asimilate acestora.
3. Care sunt elementele CAS-ului?

a) Baza de impunere. b) Subiectul platitor. c) Cota de impunere.
4. Cine sunt ordonatorii principali de credite ai Bugetului asigurarilor sociale de stat?
a) Presedintele Casei Nationale de Pensii. b) Ministrii. c) Ministrul Muncii.
5. Se platesc de la Bugetul asigurarilor sociale de stat urmatoarele prestatii de asigurari sociale:
a) Pensiile b) Alocatiile pentru copii. c) Ajutoare de deces.
Răspunsurile corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.
IX. TESTE DE EVALUARE:
1. Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat sunt compuse din:
a) Impozite b) Taxe c) Contributia pentru asigurari sociale
2. Organizarea institutionala a sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se bazeaza pe:
a) Casa Nationala de Pensii b) Ministerul Muncii c) Ministerul Finantelor Publice
3. In baza de calcul a CAS-ului sunt incluse:
a) salariul de incadrare b) sporurile si indemnizatiile c) diurnele
4. Pensia de invaliditate nu se plateste de la Bugetul asigurarilor sociale de stat:
a) adevarat. b) fals, a) adevarat, in anumite imprejurari.
5. Urmatoarele categorii de cheltuieli se suporta de la Bugetul asigurarilor sociale de stat:
a) pensiile. b) cheltuieli pentru aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala. c) cheltuieli pentru
iluminatul public.
TEMĂ PENTRU ACASĂ: Stabiliti baza de calcul a CAS-ului pentru salariul dvs. sau al unuia dintre parintii dvs.

TEMA 6 BUGETELE LOCALE
I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
• studentul să cunoasca continutul notiunii de buget local
• studentul să cunoasca procedura bugetara privind bugetele locale.
• studentul să cunoasca structura bugetelor locale si judetene.
II. COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
• studentul să fie capabil să citeasca si sa inteleaga un buget local
• studentul sa fie capabil sa constate situatia economico-financiara si sociala a unitatii administrativteritoriale careia ii apartine bugetul local analizat.
• studentul să inteleaga mecanismul de functionare a bugetelor locale
III. CUVINTE CHEIE: buget local, buget judetean, procedura bugetara privind bugetele locale, ordonatori de
credite ai bugetelor locale, venituri si cheltuieli bugetare privind bugetele locale.
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
1. Noţiunea de buget local
2. Procedura bugetară privind bugetele locale. Principii. Reguli bugetare.
3. Etapele procedurii bugetare privind bugetele locale.
3.1. Elaborarea proiectelor bugetelor locale
3.2. Centralizarea şi aprobarea bugetelor locale.
3.3.Execuţia bugetară privind bugetele locale.
3.4. Încheierea exerciţiului bugetar privind bugetele locale.
4. Structura bugetelor locale.
V. REZUMAT:
In cadrul acestei teme sunt prezentate bugetele locale atat sub aspectul notiunii, cat si sub aspectul
procedurii bugetare. Este prezentata, de asemenea, structura bugetelor judetene, distinct de cea a bugetelor
localitatilor, asa cum rezulta ea din dispozitii legale in vigoare privind finantele publice locale.
VI. CONŢINUTUL TEMEI:.
Ceea ce în terminologia de specialitate este desemnat sub denumirea de bugete locale, reprezintă de
fapt, aşa cum am mai arătat, un sistem de bugete publice ce aparţin unităţilor administrativ-teritoriale,
respectiv judeţelor, municipilor, oraşelor şi comunelor. În cele ce urmează, vom analiza aspectele juridice ale
finanţelor publice locale, mai exact procedura bugetară privind bugetele locale pe de o parte, dar şi categoriile
de venituri şi cheltuieli ce compun bugetele judeţene şi cele ale localităţilor.
1. Noţiunea de buget local
Legea finanţelor publice locale (Legea nr. 273/2006) defineşte bugetele locale, ca fiind acele
documente prin care sunt prevăzute şi aprobate, în fiecare an, veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativteritoriale.
În literatura de specialitate, bugetul local este definit ca fiind programul ce cuprinde cheltuielile şi
veniturile anuale necesare funcţionării instituţilor administrativ-teritoariale şi satisfacerii nevoilor publice de
interes local, ce se aprobă de către consiliile locale şi se adoptă printr-o hotărâre, în concordanţă cu

prevederile cuprinse în bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Pornind de la aceste definiţii, dar şi de la definiţia bugetului public enunţată într-un capitol anterior,
vom defini bugetul local ca fiind programul prin care se prevăd şi se aprobă veniturile şi cheltuielile anuale
ale unei unităţi administrativ-teritoriale, destinate realizării sarcinilor administrative ale colectivităţilor
locale şi satisfacerii nevoilor publice de interes local, program ce se adoptă printr -o hotărâre a autorităţii
administraţiei publice locale competente.
2. Procedura bugetară privind bugetele locale. Principii. Reguli bugetare
Ca şi în cazul celorlalte bugete publice analizate şi procedura bugetară privind bugetele locale este guvernată
de o serie de principii. În cea mai mare parte ele se regăsesc şi în cadrul cerlolalte bugete publice, dar nu în totalitate.
Principiile ce stau la baza desfăşurării procesului bugetar privind bugetele locale sunt:
1. Principiul universalităţii se referă la faptul că, atât veniturile, cât şi cheltuielile bugetului local se includ în acesta, în
totalitate, în sume brute, cu precizarea că veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei anumite cheltuieli
bugetare. Ele sunt colectate, constituind fonduri publice mari din care se alocă sume de bani pe anumite destinaţii,
respectiv pentru acoperirea anumitor cheltuieli, conform bugetului anual. Fac excepţie de la această regulă, numai
donaţiile şi sponsorizările pentru care sunt stabilite destinaţii distincte, ele fiind acordate, de regulă, pentru anumite
destinaţii, conform voinţei donatorului ori a sponsorului.
2. Principiul unităţii se referă la faptul că, atât veniturile, cât şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur
document pentru a se asigura utilizarea eficientăşi o cât mai bună monitorizare a fondurilor publice locale. În acest
sens, legea statuează că sunt interzise reţinerea şi utilizarea de venituri în regim extrabugetar, precum şi constituirea
de fonduri publice locale în afara bugetelor locale, dacă legea nu permite acest lucru. Altfel spus, unui exerciţiu
bugetar îi corespunde un singur buget pentru fiecare unitate administrativteritorială.
3. Principiul anualităţii constă în aceea că, veniturile şi cheltuielile bugetare sunt apobate pe o perioadă de un an care
corespunde unui exerciţiu bugetar. Mai exact, toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an
bugetar în contul unui buget public, aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv. Şi în cazul
bugetelor locale, anul bugetar coincide cu anul calendaristic, dar procesul bugetar se întinde pe durata a mai bine de
doi ani.
4. Principiul echilibrului bugetar se referă, în principiu, la faptul că veniturile trebuie să fie egale cu cheltuielile. Aşa
cum am mai arătat, legiuitorul a renunţat la consacrarea acestui principiu în cazul bugetului de stat, pentru motivele
subliniate. În ceea ce priveşte bugetele locale, legiuitorul consacră acest principiu, dar privindu-l dintr-un punct de
vedere oarecum diferit. El statuează că, cheltuielile unui buget local se acoperă integral din veniturile bugetului
respectiv. Prin aceasta se doreşte realizarea unui nou pas spre autonomia financiară a unităţilor administrativ teritoriale, dar şi instituirea unei discipline financiare ferme care să nu împovăreze suplimentar bugetul de stat prin
intermediul sumelor pe care acesta le alocă pentru echilibrarea bugetelor locale.
5. Principiul publicităţii se referă la faptul că procesul bugetar trebuie să fie deschis şi transparent, fapt ce se va
realiza prin publicarea în presa locală sau afişarea la sediul autorităţii administraţiei publice locale respective a
proiectului de buget local şi a contului anual de execuţie a acestuia. Tot în realizarea principiului publicităţii, legea
invită cetăţenii la dezbaterea publică a proiectului de buget local, precum şi la depunerea de contestaţii în
legătură cu acesta, în vederea aprobării. De asemenea, transparenţa procesului bugetar, se mai realizeazăşi prin
obligativitatea prezentării în şedinţă publică a contului anual de execuţie a bugetui local.
6. Principiul specializării bugetare constă în faptul că veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget
pe surse de provenienţă şi pe categorii de cheltuieli grupate după natura lor economicăşi după destinaţie.
7. Principiul unităţii monetare se referă la faptul că toate operaţiunile monetare se exprimă în monedă naţională, fapt
valabil în cazul tuturor bugetelor publice.

Alături de principiile ce guvernează procedura bugetară, legiuitorul instituie şi o serie de reguli, care deşi nu
au un caracter de maximă generalitate ca şi principiile, ele totuşi sunt aplicabile procesului bugetar, în ansamblul său.
Aceste reguli sunt:
a. se interzice efectuarea de plăţi direct din veniturile încasate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel;
b. cheltuielile bugetare au destinaţie precisăşi limitatăşi sunt determinate de autorizările conţinute în legi specifice şi
în legile bugetare anuale;
c. nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în vreun buget local şi nici nu poate fi angajatăşi efectuată din aceste bugete,
dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială;
d. nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţatăşi plătită dacă nu este aprobată,
potrivit legii, şi nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare;
e. după aprobarea bugetelor locale pot fi adoptate acte normative cu implicaţii asupra acestora, dar cu precizarea
surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exerciţiului bugetar
pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.
3. Etapele procedurii bugetare privind bugetele locale
Aşa cum am mai arătat, procedura bugetară este formată dintr-o înlănţuire de etape ce trebuie parcurse în
ordinea logicăşi cronologică instituită prin lege. Fiecare dintre aceste etape este compusă, la rândul său, din mai
multe acte şi operaţiuni dispuse în ordine, după aceleaşi criterii.
3.1. Elaborarea proiectelor bugetelor locale
Elaborarea proiectelor bugetelor locale este acea etapă a procedurii bugetare în cadrul căreia autorităţile
publice şi instituţile publice ce au competenţe în acest sens prin lege, trebuie să îndeplinească anumite acte şi
operaţiuni la anumite termene, după cum urmează: 1) până la data de 1 iunie a fiecărui an, Ministerul Finanţelor
Publice va comunica Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice din fiecare judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti,
o scrisoare-cadru care va cuprinde contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, dar
şi limitele maxime de cheltuieli alocate pe ansamblul judeţului, privind sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat şi transferurile consolidabile; 2) ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor
bugete publice centrale în bugetele cărora sunt prevăzute transferuri către bugetele locale, transmit autorităţilor
administraţiilor publice locale sumele aferente, în termen de 10 zile de la primirea limitelor de cheltuieli aprobate de
Guvern în vederea cuprinderii acestora în proiectele de bugete locale; 3) până la data de 1 iulie, ordonatorii principali
de credite ai bugetelor locale, elaborează, pe baza limitelor maxime de cheltuieli ce le-au fost comunicate şi depun la
Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice proiectele bugetelor locale echilibrate, împreună cu anexele, precum şi
estimările pentru următorii trei ani; 4) până la data de 15 iulie, Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice, întocmesc
proiectele bugetelor locale pe ansamblul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti (totalitatea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor şi bugetului propriu al judeţului, respectiv al sectoarelor şi al municipiului
Bucureşti) şi le transmit Ministerului Finanţelor Publice.
3.2. Centralizarea şi aprobarea bugetelor locale.
A. Centralizarea bugetelor locale.
Dată fiind, relaţia dintre bugetele locale şi bugetul de stat, realizată prin intermediul sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat şi transferurilor consolidabile, etapa aprobării bugetelor locale este strâns legată
de momentul adoptării legii bugetare anuale privind bugetul de stat.
Premergător aprobării propriu-zise a bugetelor locale, trebuie îndeplinite o serie de acte şi operaţiuni menite
să stabilească exact sumele de care va beneficia fiecare judeţ, respectiv fiecare unitate administrativ-teritorială din
cadrul judeţelor, după cum urmează:
1) în termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii bugetului de stat,
Ministerul Finanţelor Publice transmite Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice, sumele defalcate din

unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile consolidabile aprobate prin legea bugetului de stat;
2) în termen de 5 zile de la comunicare, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale subordonate categoriile de sume mai sus arătate, în
vederea definitivării proiectelor bugetelor locale, de către ordonatorii principali de credite ai acestora;
3) în termen de 15 zile de la publicarea Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi
pe baza veniturilor proprii, ordonatorii principali de credite definitivează proiectele bugetelor locale pe
care le publică în presa locală sau le afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale în vederea
cunoaşterii lui de către cetăţeni. Aceştia, pot depune contestaţii privind proiectul bugetului local, în
termen de 15 zile de la publicarea sau afişarea lui.
B. Aprobarea bugetelor locale.
Aprobarea propriu-zisă a bugetului local se referă la aprobarea proiectului de buget şi adoptarea hotărârii
privind bugetul anual al unităţii administrativ-teritoriale respective. Realizarea acestora se face tot prin îndeplinirea
unor acte şi operaţiuni specifice, după cum urmează:
1) în 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţilor de către locuitori, proiectul bugetului local,
însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de contestaţiile depuse de cetăţeni este supus
aprobării autorităţii publice locale competente (consiliul local, judeţean sau Consiliul General al
Municipiului Bucureşti), de către ordonatorii principali de credite;
2) în termen de 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget local, autoritatea
administraţiei publice locale competentă se va pronunţa asupra contestaţiilor şi va adopta hotărârea
privind bugetul local, dar nu înainte ca acesta să fi fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole,
precum şi aliniate, după caz, şi pe anexe;
3) în termen de 5 zile de la aprobarea bugetelor locale, ordonatorii principali de credite au obligaţia să le
transmită Direcţiilor Generale ale Finanaţelor Publice;
4) în termen de 10 zile, Direcţia Generală a Finanţelor Publice va întocmi bugetul local pe ansamblul
judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti (totalitatea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor,
municipilor şi bugetului propriu al judeţului, respectiv al sectoarelor şi al municipiului Bucureşti) şi îl
transmit Ministerului Finanţelor Publice.
Bugetele locale se aprobă de către consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
după caz, în termen de maximum 45 zile de la data publicării Legii bugetului de stat, în Monitorul Oficial al
României.
În cazul în care acest lucru nu se realizează în termenul mai sus menţionat, Direcţiile Generale ale Finanţelor
Publice vor dispune sistarea alimentării bugetelor locale cu cote şi sume defalcate, precum şi cu transferuri până la
aprobarea bugetelor locale. În acest caz, din bugetele locale se pot efectua plăţi numai în limita veniturilor proprii
încasate.
Dacă Legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar,
se aplică în continuare bugetele anului precedent până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli
neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent (cu excepţia cazurilor deosebite şi
temeinic justificate) sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, dacă acestea sunt mai mici decât
cele din anul precedent.
Pentru instituţile publice şi acţiunile nou aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a
anului bugetar următor, se va proceda la finanţarea lor, până la aprobarea bugetului, în limita a 1/12 din prevederile
acestora cuprinse în proiectul de buget.
Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice vor acorda, unităţilor administrativ -teritoriale, sume defalcate şi
transferuri cu încadrarea în limita lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent. În cazul când
necesarul de sume defalcate şi transferuri, depăşeşete limita lunară mai sus arătată, după utilizarea integrală a
veniturilor acordate, Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice, pot aproba suplimentarea acestora pe baza analizelor
şi fundamentărilor prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

3.3.Execuţia bugetară privind bugetele locale.
Alături de principiile şi regulile ce guvernează procedura bugetară, etapa execuţiei bugetare este guvernată, în
plus, de o serie de reguli specifice, şi anume:
• prin bugetele locale se cuprind şi se aprobă, după caz, veniturile şi creditele bugetare în structura clasificaţiei
bugetare;
• creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar;
• cheltuielile de personal, aprobate, nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare;
• separarea atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonatori de credite de atribuţiile persoanelor
care au calitatea de contabili.
Aşa cum am arătat şi la execuţia bugetului de stat, şi în cazul execuţiei bugetelor locale vom avea de-a face
cu două sub-etape ce se derulează simultan începând cu 1 ianuarie şi terminând cu 31 decembrie a fiecărui an, şi
anume: execuţia părţii de venituri şi execuţia părţii de cheltuieli (implicit derulându-se şi execuţia de casă) a bugetelor
locale.
3.3.1. Execuţia părţii de venituri.
Această subetapă, este deosebit de importantă, întrucât o realizare corectă a acesteia va asigura ritmicitate şi
eficienţă în realizarea veniturilor ce, apoi, vor fi destinate acoperirii cheltuielilor bugetare locale.
Legea defineşte veniturile bugetare locale, ca fiind resursele băneşti care se cuvin bugetelor locale în baza
unor prevederi legale formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri, cote defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenţii primite de la bugetul
de stat şi de la alte bugete, precum şi din donaţii şi sponsorizări.
Realizarea efectivă a execuţiei părţii de venituri a bugetelor locale, cade în sarcina primăriilor, întrucât o
mare parte din aceste venituri, respectiv impozitele, taxele şi alte contribuţii, sunt încasate de către serviciile şi
compartimentele specializate ale acestora.
Astfel, în cadrul primăriilor unor localităţi mari, cum sunt municipiile şi oraşele, există servicii de impozite şi
taxe cu atribuţii în acest sens. În cadrul primăriilor unor localităţi mai mici, cum ar fi de exemplu comunele, aceste
atribuţii vor fi realizate de către o persoană cu respectarea principiului separării de atribuţii între ordonatorul
principal de credite şi persoanele implicate în încasarea veniturilor, pe de o parte, sau în efectuarea plăţilor, pe de altă
parte. Alături de veniturile realizate din surse proprii, bugetele locale primesc sume importante de la bugetul de stat,
în vederea reechilibrării lor sub forma cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat.
3.3.2. Execuţia părţii de cheltuieli.
Execuţia părţii de cheltuieli a bugetului local, se referă la efectuarea cheltuielilor, în conformitate cu
destinaţiile stabilite prin bugetul respectiv. Subiecţii implicaţi în execuţia părţii de cheltuieli a bugetelor locale sunt
ordonatorii de credite. Ca şi în cazul bugetului de stat, legea reglementează trei categorii de ordonatori de credite, şi
anume:
ordonatorii principali de credite sunt preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului
Bucureşti şi primarii celorlalte unităţi administrativ-teritoriale. Ei au, ca principale atribuţii, analizarea modului de
utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale şi prin bugetele instituţiilor publice, ai căror conducători
sunt ordonatorii secundari sau terţiari de credite, după caz, şi aprobarea efectuării cheltuielilor din bugetele proprii,
cu respectarea dispoziţiilor legale;
ordonatorii secundari de credite, sunt conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică cărora li se
alocă fonduri din bugetele locale şi sunt subordonaţi ordonatorilor principali de credite. Principalele atribuţii, ale
ordonatorilor secundari de credite, se referă la repartizarea creditelor bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi
pentru bugetele instituţiilor publice ai căror conducători sunt ordonatorii terţiari de credite, şi aprobarea efectuării
cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale;

ordonatorii terţiari de credite, sunt conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică, cărora li se
alocă fonduri din bugetele locale şi sunt subordonaţi ordonatorilor principali sau secundari de credite, după caz.
Atribuţiile principale ale ordonatorilor terţiari de credite, vizează utilizarea creditelor bugetare ce le -au fost
repartizate, numai pentru realizarea sarcinilor unităţilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele locale
aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, se constituie în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea
ordonatorilor principali de credite, pe baza hotărârilor consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale,
precum şi pentru acordarea unor ajutoare unităţilor administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate. Acest
fond poate fi majorat, în cursul exerciţiului bugetar, cu aprobarea consiliului respectiv, cu disponibilităţile de credite
bugetare neutilizate şi care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului financiar.
Cu creditele bugetare anulate, se suplimentează fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local,
judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
3.3.3. Execuţia de casă a bugetelor locale.
Execuţia de casă a bugetelor locale (adică operaţiunile de încasări şi plăţi) se efectuează de către unităţile
teritoriale ale Trezoreriei Statului (atribuţiile acesteia au fost evidenţiate în secţiunea referitoare la bugetul de stat),
evidenţiindu-se în conturi distincte:
• veniturile bugetare încasate pe structura clasificaţiei bugetare;
• efectuarea plăţilor dispuse de către persoanele autorizate în acest sens, din cadrul instituţiilor publice, în
limita creditelor bugetare şi destinaţiilor aprobate potrivit dispoziţiilor legale;
• efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind datoria publică internăşi externă rezultată din
împrumuturi contractate sau garantate de stat ori de către unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv a celor privind
rambursarea ratelor la scadenţă şi plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi altor costuri aferente;
• efectuarea altor operaţiuni financiare în contul autorităţilor administraţiei publice locale;
• păstrarea disponibilităţilor reprezentând fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea în lei a acestora,
primite pe bază de acorduri şi înţelegeri guvernamentale ori de la organisme internaţionale, şi utilizarea acestora
potrivit destinaţiilor aprobate prin bugete;
• alte operaţiuni financiare prevăzute de lege.

Pentru contractarea de împrumuturi, altele decât cele din disponibilităţile contului curent general al
Trezoreriei Statului, autorităţile administraţiei publice locale pot deschide şi alte conturi la societăţi comerciale
bancare, în vederea derulării acestor operaţiuni.
Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se alocă lunar de către direcţiile generale ale
finanţelor publice, prin intermediul unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, pe baza fundamentărilor prezentate
de ordonatorii principali de credite.
3.4.

Încheierea exerciţiului bugetar privind bugetele locale.

Exerciţiul bugetar se finalizează la 31 decembrie a anului de execuţie. Începând cu 1 ianuarie a anului
următor celui de execuţie se declanşează cea de a patra etapă a procedurii bugetare.
Încheierea exerciţiului bugetar presupune întocmirea contului anual de execuţie pentru fiecare buget local în
parte. Astfel, ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare consiliilor locale, judeţene şi
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 31 mai a anului următor celui de execuţie,
conturile anuale de execuţie a bugetelor locale, în structura următoare: la venituri: prevederi bugetare iniţiale,
prevederi bugetare definitive, încasări realizate; la cheltuieli: credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive, plă ţi
efectuate.
Ordonatorii principali de credite mai întocmesc, atât trimestrial, cât şi anual situaţii financiare asupra
execuţiei bugetare, care se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice. După ce le verifică, acestea întocmesc şi
depun la Ministerul Finanţelor Publice situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetelor locale, la termenele
şi potrivit normelor stabilite de minister.
Alături de situaţiile financiare anuale, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a întocmi şi rapoarte
anuale de performanţă, în care trebuie să prezinte, pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate şi cele
obţinute, indicatorii şi costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale. Toate aceste documente se
prezintă spre aprobare consiliilor locale, judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
În cadrul acestei etape se face şi evaluarea rezultatelor finaciare ale execuţiei bugetare prin compararea
veniturilor şi a cheltuielilor efective realizate. Cu această ocazie se poate constata existenţa unui deficit bugetar care
va fi acoperit din împrumuturi publice. Subliniem că, în cazul bugetelor locale, legea reglementează principiul
echilibrului bugetar, împrejurare în care se cere imperativ evitarea situaţiilor de deficit bugetar.
Excedentul bugetar anual rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, după efectuarea regularizărilor în limita
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi a transferurilor consolidabile din bugetul de sta t
sau din alte bugete se va utiliza astfel:
1
pentru rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor
costuri aferente acestora;
2
pentru constituirea fondului de rulment.
Fondul de rulment se păstrează într-un cont distinct, separat de buget, deschis pe seama fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Sumele ce compun acest fond pot fi utilizate
temporar pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent,
precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar.
Fondul de rulment mai poate fi utilizat şi pentru finanţarea unor investiţii aflate în competenţa autorităţilor
administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale, în interesul colectivităţii.

Orice utilizare dată fondului de rulment, precum şi contul de execuţie al acestuia, se aprobă de către
consiliile locale, judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
Diponibilităţile fondului de rulment sunt purtătoare de dobândă.
În afara bugetului local se mai poate constitui fondul de risc de către autorităţile administraţiei publice
locale, din comisioanele suportate de beneficiarii împrumuturilor garantate de către aceste autorităţi, dar şi din alte
surse.
4. Structura bugetelor locale.
Bugetele locale, respectiv bugetele unităţilor administrativ-teritoriale au o structură complexă determinată de
faptul că există două mari categorii de bugete locale, aşa cum sunt ele reglementate prin Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale.
Astfel, vorbim, pe de o parte, despre bugetele judeţene care au propriile lor surse de alimentare şi propriile
lor categorii de cheltuieli, iar pe de altă parte, despre bugetele celorlalte unităţi administrativ -teritoriale, respectiv
bugetele localităţilor: municipii, oraşe, comune. Şi acestea dispun de propriile lor surse de alimentare, altele decât
cele care sunt destinate bugetelor judeţene şi au ca sarcină acoperirea anumitor cheltuieli publice diferite de cele ce
cad în sarcina bugetelor judeţene. Din acest punct de vedere centrul de greutate cade asupra bugetelor localităţilor
cărora li s-au stabilit prin lege sarcinile cele mai importante menite să satisfacă nevoile publice cu care se confruntă
colectivitatea locală concentrată la nivelul localităţii respective.
4.1. Categorii de venituri ale bugetelor locale.
A. Veniturile bugetelor judeţene se împart, după criteriul sursei de atragere, în patru categorii, astfel:
1. Venituri proprii care se compun la rândul lor din. a) Impozitul pe profit de la regiile autonome şi societăţile
comerciale de sub autoritatea consiliilor judeţene; b) Impozite şi taxe de la populaţie (taxa asupra mijloacelor de
transport deţinute de persoane fizice şi
juridice); c) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare; d) Vărsăminte din profiturile nete
ale regiilor autonome; e) Venituri din valorificarea unor bunuri; f) Cote defalcate din impozitul pe venit; g) Alte
venituri;
2. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
3. Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
4. Donaţii şi sponsorizări.
B. Veniturile bugetelor localităţilor, respectiv ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sunt mult mai complexe decât cele ale judeţelor întrucât
şi sarcinile ce le revin prin lege implică costuri publice mai ample. Raportându-ne tot la criteriul sursei de atragere,
vom enumera câteva din cele mai importante venituri bugetare locale:
1. Venituri proprii ce se constituie la nivelul localităţilor şi care se compun din: a) Impozitul pe profit de la regiile
autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale; b) Impozite şi taxe de la populaţie (ex:
impozitul pe terenuri deţinute de persoane fizice sau juridice,
impozitul pe clădiri deţinute de persoanele fizice sau juridice, etc.); c) Taxe pentru folosirea terenurilor
proprietate publică; d) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare; e) Vărsăminte din
profiturile nete ale regiilor autonome; f) Vărsăminte de la instituţiile publice; g) Impozitul pe spectacole; h) Venituri
din valorificarea unor bunuri; i) Cote defalcate din impozitul pe venit;

1. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
2. Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
3. Donaţii şi sponsorizări.
C. Impozitele şi taxele locale sunt cele mai importante surse proprii ale bugetelor locale în ansamblul lor şi
beneficiază de o reglementare distinctă în cuprinsul Codului Fiscal. Pentru realizarea unei autonomii locale reale ele
ar trebui să aibă o pondere determinantă, dacă nu chiar exclusivă, în totalul veniturilor bugetare locale. Acest
lucrunu se întâmplă pentru că sursele de venit bugetar lăsate la dispoziţia autorităţilor publice locale sunt limitate ca
număr şi ca potenţial de eficienţă, motiv pentru care ele se completează cu sumele alocate de la bugetul de stat şi de
la alte bugete publice centrale (ale statului), pe care le-am prezentat deja în cadrul acestui capitol.
4.2. Categorii de cheltuieli ce se efectuează de la bugetele locale.
Aşa cum am mai arătat, bugetele locale au sarcini bugetare diferite, după tipul de buget local la care ne
referim.
A. Cheltuielile bugetelor judeţene după criteriul destinaţiei lor, se prezintă astfel:
4. Cheltuieli pentru autorităţi executive;
5. Cheltuieli pentru învăţământ primar, gimnazial şi special;
6. Cheltuieli pentru sănătate;
7. Cheltuieli pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivăşi de tineret;
Biblioteci publice judeţene;
Muzee;
Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte;
Şcoli populare de artă;
Centre de conservare şi valorificare a tradiţiei şi artei populare;
Culte religioase;
Activităţi sportive;
8. Cheltuieli pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii;
9. Cheltuieli pentru servicii de dezvoltare publicăşi locuinţe;
10. Cheltuieli pentru agriculturăşi silvicultură;
11. Cheltuieli pentru transporturi şi comunicaţii;
12. Cheltuieli pentru centre militare şi protecţie civilă;
13. Cheltuieli pentru prevenirea şi combaterea calamităţilor naturale;
14. Cheltuieli pentru susţinerea programelor de dezvoltare regională;
15. Fondul pentru garantarea împrumuturilor publice externe;
16. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli;
17. Rambursări de împrumuturi;
18. Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor judeţene.
B. Cheltuielile bugetelor localităţilor, respectiv ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sunt, asemeni veniturilor bugetare locale,
mai complexe, dată fiind complexitatea sarcinilor ce revin prin lege acestor bugete (respectiv autorităţilor publice
care le administrează).
Având în vedere acelaşi criteriu al destinaţiei, în cele ce urmează vom prezenta cele mai importante categorii
de cheltuieli ce se suportă de la bugetele locale:
1 Cheltuieli pentru autorităţi executive;
2 Cheltuieli pentru învăţământ: preşcolar, primar şi gimnazial, liceal, profesional, postliceal;
3 Cheltuieli pentru sănătate;

4 Cheltuieli pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivăşi de tineret;
5 Cheltuieli pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii;

• Cămine pentru persoane vârstnice;
• Cantine de ajutor social;
• Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului;
• Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;
• Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihică
6. Cheltuieli pentru servicii de dezvoltare publicăşi locuinţe;
• Întreţinerea şi repararea străzilor;
• Iluminat;
• Salubritate,
• Locuinţe;
• Alimentări cu apă, staţii de epurare a apelor uzate, staţii de pompare,
• Canalizare;
• Reţele, centrale şi puncte termice;
• Introducere de gaze naturale,
• Electrificări rurale;
1 Cheltuieli pentru agriculturăşi silvicultură;
2 Cheltuieli pentru transporturi şi comunicaţii:
• Drumuri şi poduri;
• Transportul în comun,
1 Cheltuieli pentru centre militare şi protecţie civilă;
2 Cheltuieli pentru prevenirea şi combaterea calamităţilor naturale;
3 Cheltuieli pentru susţinerea programelor de dezvoltare regională;
4 Fondul pentru garantarea împrumuturilor publice externe;
5 Transferuri către alte bugete;
6 Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli;
7 Rambursări de împrumuturi;
8 Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale.
VII. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:
1) Definiti notiunea de buget local.
2) Care sunt principiile ce stau la baza procedurii bugetare privind bugetele locale?

3) Descrieţi calendarul activităţilor ce trebuie efectuate în cadrul elaborării bugetelor locale.
4) Descrieţi procedura de centralizare a bugetelor locale şi explicaţi necesitatea acestor operaţiuni.
5) Cum se realizează aprobarea bugetelor locale?

VIII. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Cine sunt ordonatorii de credite ai bugetelor locale?
a) primarii. b) presedintii consiliilor judetene. c) prefectii.
2. Care autoritate publica efectueaza executia de casa a bugetelor locale?
a) Directia generala a finantelor publice din fiecare judet. b) Ministerul Finantelor Publice. c) Trezoreria
statului.
3. Adoptarea bugetelor locale trebuie sa se finalizeze:
a) pana la 31 decembrie a anului anterior celui de executie. b) in 45 de zile de la publicarea in
Monitorul Oficial al Romaniei a Legii bugetului de stat. c) pana la sfarsitul anului de executie.
4. Este obligatorie publicarea bugetelor locale:
a) inainte de adoptare b) dupa adoptare c) in timpul adoptarii.
5. Cine elaboreaza proiectul bugetului local sau judetean:
a) primarul. b) presedintele consiliului judetean. c) Directia generala a finantelor publice din
fiecare judet.
Răspunsurile corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.
IX. TESTE DE EVALUARE:
1. Veniturile bugetelor locale sunt compuse din:
a) Impozite b) Taxe c) Contributii sociale
2. O parte importanta a veniturilor bugetelor locale se aloca de la:
a) Bugetul de stat b) Bugetul asigurarilor socile de stat. c) Bugetul Trezoreriei statului.
3. Impozitul pe terenuri si impozitul pe cladiri sunt venituri ale:
a) Bugetului de stat b) Bugetul asigurarilor socile de stat. c) bugetelor locale.
4. Directia generala a finantelor publice centralizeaza proiectele bugetelor locale din intreg judetul si
elaboreaza proiectul bugetului judetean:
a) adevarat. b) fals, a) adevarat, in anumite imprejurari.
5. Bugetul local se aproba de catre:
a) Consiliul local b) Consiliul judetean c) Ministerul Finantelor Publice.
TEMĂ PENTRU ACASĂ: Analizati bugetul localitati dvs. pe anul in curs si prezentati concluziile la care ati ajuns..

TEMA 7 ASPECTE GENERALE PRIVIND PROCEDURA FISCALĂ
I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
• studentul să cunoasca intinderea si continutul notiunii de procedura fiscala
• studentul sa inteleaga distintia dintre raporturile de drept material si cele de drept procedural fiscal.
• studentul să dobandeasca cunostintele general aplicabile in materia procedurii fiscale.
II. COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
• studentul să fie capabil să interpreteze dispozitiile legale in materie procedural fiscala
• studentul sa fie capabil sa aprecieze corect imprejurarile in care se aplica dispozitiile legale procedural
fiscale.
• studentul să aprecieze corect imprejurarile in care dispozitiile legii speciale (Codul de procedura
fiscala) se completeaza cu dispozitiile legii generale ( Codul de procedura civila).
III. CUVINTE CHEIE: procedura fiscala, raporturi procedural fiscale, acte administrativ fiscale, competenta
organelor fiscale, probe in materie procedural-fiscala..
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
1. Noţiunea de procedură fiscală
2. Principii generale ce stau la baza realizării actelor de administrare fiscală.
3. Raporturile juridice procedural fiscale.
4. Aspecte procedurale privind actele administrativ fiscale.
5. Competenţa organelor fiscale.
6. Administrarea şi aprecierea probelor.
V. REZUMAT:
In cadrul acestei teme este prezentata notiunea de procedura fiscala, principiile care o guverneaza,
precum si raporturile juridice procedural fiscale .
VI. CONŢINUTUL TEMEI:.
1. Noţiunea de procedură fiscală
Normele de procedură fiscală au un caracter special în raport cu cele de procedură civilă. Chiar Codul
de procedură fiscală stipulează faptul că dispoziţiile sale se completează cu cele cuprinse în Codul de
procedură civilă.
Spre deosebire, însă, de regulile de procedură civilă care sunt valorizate şi obiectivate în cadrul
procesului civil, regulile de procedură fiscală continuă să fie, pur şi simplu, un ansamblu de reguli de urmat şi
forme de respectat în îndeplinirea şi realizarea anumitor acte şi operaţiuni specifice, stabilite de lege, în
vederea realizării unui anumit scop, şi anume satisfacerea interesului public cu privire la constituirea
resurselor financiare ale statului şi ale unităţilor administrativteritoriale.

Orice procedură, de orice natură ar fi ea reprezintă activitatea desfăşurată de către organele
competente în vederea realizării atribuţiilor şi competenţelor cu care acestea au fost investite prin lege.
Dacă ne referim la procedura fiscală, aceasta reprezintă ansamblul de acte şi operaţiuni sistematizate
şi integrate în mod logic şi cronologic, pe care le efectuează organele fiscale şi contribuabilii în vederea
realizării creanţelor fiscale, în scopul formării fondurilor publice destinate realizării funcţiilor statului şi a altor
nevoi publice de interes naţional ori local.
Dintr-o perspectivă strict formală, procedura fiscală reprezintă o înlănţuire de acte şi operaţiuni,
expres prevăzute de lege în scopul de a crea condiţiile necesare realizării obiectivelor arătate mai sus.
Această înlănţuire logicăşi cronologică de acte şi operaţiuni procedurale şi de natură fiscală nu doar
constituie procedura fiscală, dar pune şi într-o lumină aparte actele procedural fiscale şi importanţa acestora
în contextul supus analizei.
O precizare pe care o considerăm importantă este aceea a relaţiei pe care o stabilesc normele de
procedură fiscală în raport cu cele de procedură civilă, respectiv cu normele de procedură administrativă.
Pe de o parte, atât raporturile civile (de drept substanţial) cât şi cele financiar publice au o
caracteristică fundamentală comună, şi anume sunt raporturi patrimoniale, spre deosebire de cele de drept
administrativ, care nu au această caracteristică. De altfel, se poate spune că dreptul finanţelor publice s-a
format ca ramură de drept prin desprinderea componentei patrimoniale din raporturile de drept
administrativ, şi autonomizarea acestora. Este firesc, aşadar, ca normele procedural-civile să le completeze pe
cele procedural fiscale, dată fiind natura lor patrimonială comună.
Pe de altă parte regulile de procedură administrativă sunt reglementate prea haotic, ceea ce reclamă o
sistematizare şi o codificare ce ar trebui făcută în concordanţă şi corelare cu dispoziţiile procedural fiscale.
Astfel, contenciosul administrativ şi cel fiscal ar trebuii să formeze un tot unitar complex şi coerent, dată fiind
şi caracteristica predominantă a dreptului administrativ şi a celui financiar public de ramuri de drept public.
Nu în ultimul rând, trebuie reţinut faptul că normele dreptului procesual civil sunt lege generală în
raport cu cele ale contenciosului administrativ, chiar reglementările în materie precizâ nd că ele se vor
completa cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.
2. Principii generale ce stau la baza realizării actelor de administrare fiscală.
Dreptul procedural fiscal cuprinde, aşa cum am mai arătat, totalitatea reglementărilor ce se referă l a
modalităţile de realizare în concret a dispoziţiilor fiscale, sau altfel spus, totalitatea normelor ce
reglementează modalităţile de realizare a actelor de administrare fiscală.
Legea precizează că, prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate
bugetelor publice, se înţelege ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale în legătură cu
înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor contribuţiilor şi a altor
sume datorate bugetului general consolidat, precum şi cu soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor
administrativ-fiscale.
În raport cu definiţia dată de legiuitor bugetului general consolidat considerăm criticabilă trimiterea la
această instituţie juridică pentru a delimita spaţiul de acţiune al procedurii fiscale. Bugetul general consolidat,
în lumina Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice cuprinde totalitatea bugetelor publice ce reflectă efortul
financiar real (deci veniturile şi cheltuielile efective, realizate după eliminarea eventualelor transferuri
intervenite între ele), mai puţin bugetele locale despre care legea mai sus menţionată nici nu face vorbire.
Totuşi, impozitele şi taxele locale şi orice alte sume datorate bugetelor locale, se realizea ză după aceeaşi
procedură fiscală, aşa cum este ea reglementată prin Codul de procedură fiscală. Pentru aceste motive,

considerăm că este mai corect să arătăm că procedura fiscală se aplică pentru realizarea tuturor categoriilor
de sume destinate prin lege să alimenteze bugetele publice, aşa cum sunt ele reglementate în legislaţia
actuallă.

În ceea ce priveşte sfera de aplicare a dispoziţiilor Codului de procedură fiscală trebuie, reamintim
faptul că el reglementează procedura de drept comun în materia administrării sumelor datorate bugetelor
publice, iar unde acesta nu dispune se aplică prevederile Codului de procedură civilă.
Legea reglementează o serie de reguli cu caracter general ce trebuie să guverneze conduita tuturor
persoanelor implicate în actul de administare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a oricăror altor sume
datorate vreunuia dintre bugetele publice. Aceste principii sunt sunt prezentate în cele ce urmează.
Aplicarea unitară a legislaţiei, este acel principiu care se referă la faptul că organul fiscal este obligat să
aplice unitar prevederile legislaţiei fiscale pe teritoriul României, urmărind stabilirea corectă a sumelor
datorate bugetelor publice.
Exercitarea dreptului de apreciere, se referă la faptul că organului fiscal îi revine dreptul de a aprecia şi
interpreta relevanţa unor situaţii sau împrejurări, în raport cu atribuţiile şi competenţele organului fiscal, dar şi
cu dispoziţiile legale, astfel încât, să adopte acea soluţie pe care o consideră legalăşi întemeiată pe
cunoaşterea corectăşi completă a stării de fapt.
Rolul activ al organului fiscal este acel principiu în temeiul căruia organul fiscal este îndreptăţit să
examineze, din oficiu, starea de fapt, să obţinăşi să utilizeze toate informaţiile şi documentele necesare pentru
determinarea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilului. Tot în realizarea acestui principiu, organul fiscal
trebuie să înştiinţeze contribuabilul cu privire la drepturile şi obligaţiile ce îi revin pe parcursul desfăşurării
procedurii fiscale. De asemenea, organul fiscal trebuie să îndrume contribuabilii în vederea aplicării corecte a
dispoziţiilor legislaţiei fiscale în vigoare. Această îndrumare se va realiza şi din oficiu, dar cu atât mai mult dacă
contribuabilul solicită acest lucru. După cum se poate observa, acest pricipiu este menit să dea mai multă
vigoare funcţiei preventiv-educative, a acitivităţii fiscale, în general şi a celei de control fiscal, în special.
Limba oficială în administraţia fiscală este limba română, ceea ce înseamnă nu doar că funcţionarii din
cadrul organelor fiscale vor vorbi în împrejurări oficiale numai în această limbă, ci şi faptul că orice înscris
depus la organul fiscal într-o limbă străină va trebui însoţit şi de o traducere în limba română certificată de
traducători autorizaţi. În ceea ce priveşte folosirea limbilor minorităţilor naţionale, acest lucru este permis în
aceleaşi condiţii în care se utilizează aceste limbi în administraţie, în general.
Dreptul de a fi ascultat, este acel principiu potrivit căruia contribuabilului trebuie să i se asigure
posibiliatea de a-şi exprima punctul de vedere în legătură cu împrejurări ce sunt relevante în luarea deciziei de
către organul fiscal. De la această regulă, legea prevede şi o serie de excepţii, cum ar fi faptul că aplicarea
acestui principiu ar atrage întârzierea în luarea deciziei, fapt care, la rândul său, determină un pericol pentru
constatarea situaţiei fiscale reale privind executarea obligaţiilor contribuabilului sau pentru luare altor măsuri
prevăzute de lege. O altă excepţie se referă la împrejurarea în care situaţia de fapt prezentată de contribuabil
nu modifică sau modifică nesemnificativ cuantumul creanţei fiscale ce urmează să stabilească în sarcin
acestuia. Nu în ultimul rând, acest principiu nu se aplică atunci când urmează să se ia măsuri de executare
silită.
Obligaţia de cooperare este un principiu ce guvernează relaţiile contribuabililor cu organele fiscale şi
care se referă obligaţia acestora de a sprijini organele fiscale în determinarea corectă a stării de fapt, atât prin
prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, cât şi prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt
cunoscute.
Păstrarea secretului fiscal este un principiu care îi vizează atât pe funcţionarii publici din cadrul
organului fiscal, cât şi pe aceia care nu mai deţin această calitate. Cu toţii sunt obligaţi să păstreze secretul
asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. Excepţie de la această
regulă o fac doar acele informaţii solicitate de către autorităţile publice locale, în scopul îndeplinirii obligaţiilor

lor legale, autorităţile fiscale ale altor ţări în condiţii de reciprocitate stabilite prin convenţii, autorităţile
judiciare competente, sau în alte eventuale împrejurări stabilite de lege.
Buna-credinţă în relaţiile dintre contribuabil şi organul fiscal este un principiu fundamental pentru
aplicarea corectă a dispoziţiilor legale. Problema bunei-credinţe trebuie abordată din două perspective. Pe de
o parte ea trebuie să caracterizeze atât interpretarea cât şi aplicarea a legii fiscale, iar pe de altă parte ea
trebuie să îi anime, în egală măsură, şi pe contribuabili, dar mai ales organele fiscale. Din acest punct de
vedere, considerăm că se ridică problema sancţiunilor aplicabile în cazul exercitării drepturilor pe care legea le
garantează celor două părţi ale raportului juridic fiscal, atât material cât şi procedural peste limitele interne
ale acestor drepturi.
3. Raporturile juridice procedural fiscale.
Raporturile de drept al finanţelor publice sunt relaţiile sociale reglementate de normele dreptului
finanţelor publice. Aceste raporturi iau naştere, se modificăşi se sting în procesul formării, administrării,
utilizării şi controlului asupra banului public.
În cadrul raporturilor de drept al finanţelor publice vom regăsi mai multe categorii de raporturi
juridice: raporturi juridice de impunere (fiscale), care se nasc cu prilejul realizării execuţiei părţii de venituri a
unui buget public, distincte de raporturile juridice ce iau naştere cu ocazia execuţiei părţii de cheltuieli a unui
buget. Tot în sfera raporturilor de drept financiar public se plaseazăşi raporturile de control financiar. Nu în
ultimul rând, din sfera de cuprindere a raporturilor de drept al finanţelor publice fac parte şi raporturile
procedural-fiscale, despre care se poate spune că decurg din cele de drept material fiscal.
Elementele oricărui raport juridic sunt: subiecţii, conţinutul şi obiectul. În cele ce urmează vom analiza
fiecare dintre aceste elemente, subliniind particularităţile pe care le prezintă raporturile procedural-fiscale.
Faptul că ne aflăm în faţa unui raport de drept public este cel mai bine ilustrat de analiza asupra
subiectelor sale. Astfel, în cadrul raporturilor ce iau naştere cu ocazia efectuării procedurilor fiscale, statul va fi
întotdeauna reprezentat de unul din organele sale cu atribuţii de impunere, în calitate de subiect specializat.
Acest subiect specializat se află pe o poziţie dominantă faţă de celălalt subiect. Aceasta înseamnă că
este suficientă o singură voinţă pentru ca raportul juridic să ia naştere (caracterul univoliţional).
Teoria dreptului evocă mai multe poziţii pe care se pot situa subiectele în cadrul unui raport juridic.
Poziţiile pe care se situează cele două subiecte ale raportului de drept procedural-fiscal, deşi sunt de
inegalitate (generată de poziţia dominantă a subiectului specializat), aceasta îmbracă forma autorităţii.
Subiectele specializate sunt statul şi unităţile administrativ – teritoriale, respectiv organele lor cu
atribuţii în sfera financiar – fiscală. În principal, este vorba despre Ministerul Finanţelor Publice împreună cu
structurile sale din teritoriu, respectiv Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice din fiecare judeţşi a
Municipiului Bucureşti. La rândul lor, acestea au în subordine Administraţiile Financiare existente la nivelul
fiecărui municipiu, oraş sau comună (mai exact la nivelul a 4 – 5 comune în funcţie de mărimea acestora).
Ministerul Finanţelor Publice, ca subiect specializat este reprezentat în raporturile de drept fiscal de
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscalăşi unităţile teritoriale ale acesteia, ce au atribuţii în ceea ce
priveşte încasarea veniturilor destinate bugetelor publice centrale (ale statului). Din interpretarea Cod. pr. fisc.
rezultă că aceleaşi sunt subiectele specializate şi în cadrul raporturilor de drept procedural fiscal.
Unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale,
precum şi de compartimentele de specialitate ale acestora. Este vorba despre organe cu atribuţii în sfera
impunerii şi care au fost create pentru a asigura execuţia părţii de venituri a bugetelor locale şi implicit
evidenţa distinctă a sumelor destinate acestor bugete faţă de bugetele centrale (ale statului).

Toate aceste organe cu atribuţii în sfera impunerii sunt denumite generic, chiar de către legiuitor,
“organe fiscale”.
Cel de al doilea subiect al raportului de drept fiscal (atât material cât şi procedural fiscal ) este
întotdeauna un contribuabil.
Analizând situaţia acestuia din urmă în cadrul raporturilor juridice fiscale (atât materiale cât şi
procedurale) putem constata căşi acest subiect trebuie să deţină o anumită calitate, chiar dacă, în ceea ce îl
priveşte, condiţiile nu sunt atât de restrictive ca în cazul subiectului aflat pe poziţia dominantă.
Calitatea de contribuabil derivă din lege, iar în cazul persoanelor fizice, pentru a dobândi această
calitate este suficientă, în principiu, capacitatea de folosinţă a subiectului. În acest caz, desigur că îndeplinirea
obligaţiilor ce derivă din calitatea de contribuabil va fi realizată de către reprezentanţii legali ai persoanei ce
nu deţine capacitatea de exerciţiu.
De asemenea, în calitatea sa de contribuabil, o persoană ce deţine capacitatea de exerciţiu poate fi
reprezentată de către un împuternicit sau un reprezentant fiscal, dar reprezentarea se face în limitele unei
împuterniciri scrise şi înregistrate la organul fiscal. Împuternicirea produce efecte în numele şi pe seama
contribuabilului. Calitatea de contribuabil mai poate fi şi transmisă altor persoane în următoarele condiţii
statuate de lege:
• când moştenitorul a acceptat succesiunea contribuabilului debitor;
• când există o persoană care preia, în tot sau în parte drepturile şi obligaţiile contribuabilului persoană
juridică supusă divizării, fuziunii ori reorganizării judiciare;
• când, urmare a declanşării procedurii falimentului, s-a stabilit cine este persoana care va răspunde
patrimonial, precum şi limitele acestei responsabilităţi;
• când există o persoană care îşi asumă obligaţia de plată a contribuabilului printr-un angajament de
plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii reale la nivelul obligaţiei de
plată.

Conţinutul raporturilor de drept material şi procedural fiscal este format din drepturile şi obligaţiile
subiectelor participante la acestea, şi întotdeauna ele vor fi stabilite prin lege.
În ceea ce priveşte raportul juridic fiscal legiuitorul a înţeles să facă precizări arătând că raportul de
drept procedural fiscal cuprinde drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor (potrivit legii) pentru îndeplinirea
modalităţilor prevăzute pentru stabilirea exercitarea şi stingerea drepturilor şi obligaţiilor pă rţilor din raportul
de drept material fiscal.
Dacă sub aspectul subiectelor situaţia nu prezintă diferenţieri între raportul de drept material şi cel de
drept procedural fiscal, nu la fel stau lucrurile şi în ceea ce priveşte conţinutul celor două categorii de raporturi
juridice fiscale.
Din acest punct de vedere, creanţele fiscale sunt drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de
drept material fiscal. Ele constau din: creanţe fiscale principale (sume datorate cu titlu de impozite, taxe şi
contribuţii de orice fel destinate să alimenteze oricare dintre bugetele publice reglementate în sistemul
bugetar românesc) şi creanţe fiscale accesorii (decurg din neplata la termen a creanţelor fiscale principale şi
sunt formate din dobânzi şi penalităţi de întârziere).
Spre deosebire de raporturile de drept material fiscal, cele de drept procedural fiscal se referă la
drepturile şi obligaţiile părţilor ce iau naştere în legătură cu efectuarea actelor şi operaţiunilor menite să
asigure realizarea cât mai corectă a creanţelor cuvenite statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
În sfera formării banului public, deci în cadrul raporturilor de impunere, legea reglementează
numeroase categorii de drepturi şi obligaţii corelative ale părţilor.
În cele ce urmează exemplificăm cu următoarele drepturi şi obligaţii specifice raporturilor de drept
material fiscal: dreptului organului financiar-fiscal de a încasa impozite, taxe şi alte contribuţii la bugetele
publice centrale şi la bugetele locale, îi corespunde obligaţia contribuabilului de a satisface aceste creanţe în
cuantumurile şi la termenele prevăzute de lege; obligaţiei organului financiar-fiscal de a restituii sumele plătite
în plus faţă de cele datorate de contribuabil îi corespunde dreptul acestuia de a pretinde primirea sumelor
care se constituie într-o plată nedatorată.
Din sfera raporturilor procesual fiscale exemplificăm cu următoarele categorii de drepturi şi obligaţii
corelative ale părţilor: dreptului organului financiar-fiscal de a declanşa şi realiza executarea silită a
contribuabilului (debitor fiscal) pentru neonorarea creanţelor fiscale datorate, îi corespunde obligaţia
contribuabilului de a se supune executării silite în vederea realizării creanţelor sale fiscale; obligaţiei organului
financiar – fiscal de a efectua executări silite numai în limitele competenţelor sale materiale şi teritoriale îi
corespunde dreptul contribuabilului de a contesta executările silite făcute fără respectarea dispoziţiilor legale
(procedurale) în materie de competenţă şi implicit de a obţine anularea acestor executări silite.
Exemplele de mai sus sunt menite să sublinieze, odată în plus strânsa legătura ce se creează între
raporturile de drept material şi cele de drept procedural fiscal.
Ca orice raport juridic, şi raporturile fiscale au un obiect juridic. El se referă la conduita părţilor şi se
concretizează în diverse acţiuni ale acestora în funcţie de categoria de raport fiscal pe care o analizăm.

Trebuie să subliniem faptul că raporturile de drept fiscal sunt raporturi patrimoniale şi ca atare ele au
şi un obiect material. Acesta îmbracă o formă aparte (nu orice bun poate fi obiect material al unui astfel de
raport juridic ca în cazul raportului de drept civil), prezentându-se exclusiv sub forma banului public.
Astfel, în cadrul raporturilor de drept material fiscal este preponderentă conduita de a da, respectiv de
a plăti sumele de bani pe care debitorii fiscali le datorează în temeiul legii.
În ceea ce priveşte raporturile procedural fiscale, predominantă este conduita de a face (de a îndeplini
dispoziţiile procedurale prescrise de lege) sau de a nu face (de a nu încălca aceleaşi dispoziţii legale care au un
caracter imperativ şi deci ele trebuie urmate întocmai). Interesant de subliniat este faptul că, î n cadrul
raporturilor procedural fiscale conduita de a face sau de a nu face au ca finalitate tot realizarea conduitei de a
da (adică realizarea în totalitate a creanţei fiscale datorate statului sau unităţilor administrativ-teritoriale).
4. Aspecte procedurale privind actele administrativ fiscale.
Aspectele de formă ce caracterizează actele administrativ-fiscale se referă, în primul rând, la
imperativul ca ele să fie emise numai în formă scrisă, iar conţinutul lor trebuie să cuprindă următoarele
elemente:
• denumirea organului fiscal emitent;
• data la care a fost emis, precum şi data la care îşi produce efectele;
• datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz; •
obiectul actului administrativ fiscal;
• motivele de fapt pe care se întemeiază sau care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal;
• temeiul de drept;
• numele şi semnătura persoanelor împuternicite de către organul fiscal să emită actul;
• ştampila organului fiscal emitent;
• posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestanţiei şi organul fiscal la care se depune
contestaţia;
• menţiuni privind audierea contribuabilului.
Lipsa unora dintre aceste elemente (cum ar fi numele prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a
organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ fiscal
sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal) atrage nulitatea actului. Aceasta se poate constata
din oficiu sau la cerere.
Referitor la conţinutul actelor administrativ fiscale se impun o serie de precizări care au fost consfinţite
prin jurisprudenţa Secţiei de contecios administrativ şi fiscal din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Astfel, s-a arătat faptul că actul administrativ fiscal, care nu cuprinde motivele de fapt şi de drept avute în
vedere de organul fiscal la luarea măsurilor faţă de contribuabili şi care nu indică nici posibilitatea de a fi
contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul de soluţionare competent, este nelegal, întrucât
este emis cu încălcarea dispoziţiilor legale în materie.
Comunicarea actului administrativ fiscal se face către persoana (contribuabilul) căruia îi este destinat,
în condiţiile prevăzute de C. pr. fisc, astfel:
1
prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent şi primirea actului administrativ
fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;
2
prin persoane împuternicite ale organului fiscal;
3
prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
precum şi alte mijloace cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului şi confirmarea

primirii acestuia.

În cazul în care se constată lipsa contribuabilului sau a oricărei persoane îndreptăţite să primească
actul administrativ fiscal sau dacă se constată refuzul de a primi actul, comunicarea se face prin publicarea
unui anunţ într-un cotidian naţional de largă circulaţie şi/sau într-un cotidian local ori în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, în care se menţionează că a fost emis actul pe numele contribuabilului. Actul
administrativ fiscal se consideră comunicat din a 15-a zi de la data publicării anunţului. Celelalte dispoziţii
cuprinse în C. pr. civ. referitoare la comunicarea actelor se aplică cu excepţia celor referitoare la afişare şi doar
în măsura în care dispoziţiile speciale de mai sus nu sunt aplicabile.
Efectuarea comunicării actului administrativ fiscal este deosebit de importantă întrucât, în caz contrar
actul nu îi este opozabil contribuabilului. De asemenea, data de la care se face comunicarea actului
reprezintăşi data de la care acesta produce efecte (adică data de la care organul fiscal poate pretinde
executarea creanţei stabilite în sarcina contribuabilului chiar prin cuprinsul actului administrativ fiscal).
Aceasta poate să coincidă cu momentul comunicării actului, dar poate să fie şi la o dată ulterioară, dacă se
face menţiune în acest sens chiar în cuprinsul actului.
Actul administrativ fiscal poate fi modificat sau desfiinţat în una din următoarele situaţii:
• ca urmare a îndreptării erorilor materiale;
• dacă se constată nulitatea actului administrativ fiscal;
• dacă se dovedeşte că titularul dreptului de proprietate asupra bunului sau valorii supuse impozitării
este altă persoană decât cea indicată prin actul administrativ fiscal;
• ca urmare a desfiinţării sau modificării deciziei de impunere sub rezerva verificării ulterioare;
• în cazul în care intervine anularea sau îndreptarea actului de executare ori a titlului executoriu
contestat ca urmare a soluţionării de către instanţa competentă a contestaţiei la executarea silită;
• dacă se pronunţă de către un organ fiscal sau o instanţă judecătorească desfiinţarea totală sau parţială
a actului administrativ, ca urmare a unei contestaţii formulate de către contribuabil.
5. Competenţa organelor fiscale.
Orice dispoziţie procedurală trebuie dusă la îndeplinire de către acele organe ce au atribuţii în acel
sens. Competenţa unui organ poate fi stabilită numai prin lege.
În stabilirea competenţei unei autorităţi publice primul pas trebuie făcut în direcţia stabilirii
competenţei generale a acesteia. În ceea ce priveşte organele fiscale, competenţa generală se referă la
administrarea creanţelor fiscale, exercitarea controlului şi emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale
în materie fiscală.
Această regulă cu caracter general, deosebit de importantă, capătă precizări legale specifice cu ocazia
stabilirii competenţei materiale a fiecărui organ fiscal, cum ar fi de exemplu faptul că în vamă, creanţele fiscale
sunt administrate de către organele vamale sau faptul că anumite structuri din cadrul organelor fiscale au în
competenţă colectarea creanţelor fiscale prin plată, altele efectuează numai activităţi de urmărire a creanţelor
fiscale prin executare silită, aşa cum, de altfel, există organe fiscale care au în atribuţii doar efectuarea de
activităţii specifice inspecţiilor fiscale.
În esenţă, prin competenţa organelor administraţiei publice înţelegem ansamblul atribuţiilor stabilite
de Constituţie sau lege, ce conferă drepturi şi obligaţii pentru a desfăşura, în nume propriu şi în realizarea
puterii publice, o anumită activitate administrativă.
Pornind de la definiţiile de mai sus, dar şi de la cea dată în doctrina procesual-civilă competenţei
materiale a instanţelor judecătoreşti, definim competenţa materială sau de atribuţiune a organelor financiarfiscale ca fiind ansamblul atribuţiilor stabilite prin Constituţie şi/sau lege, ce le conferă acestora drepturi şi
obligaţii menite a delimita cadrul de desfăşurare a activităţilor lor specifice, precum şi ierarhizarea

diferitelor categorii de organe financiar-fiscale, pe linie verticală.
Ca în cazul tuturor organelor cu atribuţii de natură procedurală, şi în cazul organelor fiscale se discută
despre o competenţă teritorială distinctă de cea materială, mai sus enunţată.
Competenţa teritorială a organelor fiscale în vederea administrării impozitelor, taxelor, contribuţii lor şi
a altor sume datorate bugetelor publice se stabileşte în funcţie de locul unde se află domiciliul fiscal al
contribuabilului (sau al plătitorului de venit în cazul impozitelor şi contribuţiilor ce se realizează prin stopaj la
sursă).
Această regulă, în anumite situaţii, prezintă o serie de nuanţări, după cum urmează:
în cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României printr-un sediu
permanent, competenţa revine organului fiscal pe al cărui teritoriu se realizează, în întregime sau cu
preponderenţă, cifra de afaceri;
în cazul în care contribuabilul are obligaţii de plată la vreunul din sediile sale secundare, competenţa
teritorială pentru administrarea acestora revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află acestea
situate.
Legiuitorul reglementeazăşi aşa numita competenţă teritorială specială pentru cazurile încare
contribuabilul nu are un domiciliu fiscal. Într-o astfel de situaţie, competenţa, din punct de vedere teritorial,
revine organului fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale. În
acelaşi fel se procedeazăşi în cazul în care se impune luarea de urgenţă a măsurilor legale specifice în cazurile
de dispariţie a elementelor de identificare a bazei reale de impunere, precum şi în caz de executare silită.
În situaţia în care se produce un conflict de competenţă între două sau mai multe organe fiscale,
soluţionarea acestuia se va realiza după una din următoarele reguli, aplicabilă în funcţie de împrejurările
concrete, astfel:
-de către organul ierarhic superior comun celor două organe fiscale între care a intervenit conflictul de
competenţă;
-de către Comisia Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, dacă cele două organe fiscale
între care a intervenit conflictul de competenţă nu au un organ superior ierarhic comun;
-de către Comisia Fiscală Centrală completată cu câte un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România, al
Asociaţiei Oraşelor din România, al Asociaţiei Municipiilor din România, al Uniunii Naţionale a Consiliilor
Judeţene din România, precum şi un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cazul în care
cel puţin unul dintre organele fiscale între care a intervenit conflictul de competenţă este o autoritate a
administraţiei publice locale, respectiv un compartiment de specialitate al acesteia.
Un ultim aspect pe care îl considerăm important a fi atins se referă la prorogarea de competenţă.
Această instituţie juridică specifică dreptului procesual civil nu este abordată ca atare de către Codul de
procedură fiscală, motiv pentru care ne vom raporta la modul de definire a ei în doctrina dreptului procesual
civil.

Reglementând acordul asupra competenţei, aparent Codul de procedură fiscală deschide cale spre
prorogarea convenţională de competenţă. Desigur că în cadrul unei ramuri de drept public, cum este dreptul
financiar public, acordul nu se poate realiza exclusiv pe cale convenţională între părţile raportului de drept
procedural fiscal. Cu toate acestea se poate realiza o formă de acord cu privire la preluarea unor acte şi
operaţiuni de administrare fiscală de către un alt organ fiscal decât cel competent teritorial conform legii, dar
numai cu acordul organului fiscal competent şi al contribuabilului vizat prin acele acte şi operaţiuni ce
urmează a fi efectuate.
O ultimă problemă care poate să apară în materia competenţei teritoriale a organelor fiscale se referă
la ceea ce s-ar putea numi generic incidente de procedură similare celor bine-cunoscute în doctrina dreptului
procesual civil.
Deşi, Codul de procedură fiscală denumeşte incidente de procedură aspecte referitoare la conflictul de
interese, abţinerea şi recuzarea – situaţii în care s-ar putea afla funcţionarul public care prin activitatea s-a
duce la realizarea competenţei materiale a organului fiscal, totuşi, considerăm căşi alte aspecte referitoare la
competenţa organelor fiscale trebuie incluse în această categorie şi pe care noi le-am analizat în cele de mai
sus: conflictul pozitiv sau negativ de competenţă ori acordul asupra competenţei organelor fiscale.
Pe de altă parte, discutând despre competenţa organelor fiscale nu trebuie să o confundăm cu aceea a
funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora şi care au, fiecare dintre ei, o
competenţă proprie. Cu toate acestea, considerăm important a face referiri la unele aspecte privind
competenţa funcţionarilor publici, respectiv la acele aspecte care pot să tulbure ducerea la îndeplinire a
atribuţiilor cu care ei sunt investiţi prin lege.
În acest sens, legiuitorul acordă o importanţă deosebită, aşa cum am mai arătat, conflictelor de
interese, abţinerii şi recuzării ca fiind situaţii care îl vizează pe funcţionarul public (ce face parte din organele
fiscale competente), şi care îl împiedică pe acesta să efectueze acte şi operaţiuni procedural -fiscale ce i-ar
reveni, în mod normal, în atribuţiile sale de serviciu.
Conflictul de interese reprezintă situaţia în care un funcţionar public este oprit de lege să efectueze
acte şi operaţiuni de administrare fiscală.
Cazurile care pun funcţionarul public în situaţia de conflict de interese sunt expres şi limitativ
prevăzute de lege, astfel:
dacă în cadrul procedurii de administrare fiscală acesta este contribuabil, este soţ/soţie al/a
contribuabilului, este rudă până la gradul al 3-lea inclusiv al contribuabilului, ori este
reprezentant sau împuternicit al acestuia; dacă în cadrul procedurii de administrare fiscală poate dobândi
un avantaj ori poate suporta un
dezavantaj direct; dacă există un conflict între el, soţul/soţia, rudele sale până la gradul al 3-lea inclusiv şi
una dintre
părţi sau soţul/soţia ori rudele părţii până la gradul al 3-lea inclusiv; în alte
cazuri prevăzute de lege.
Funcţionarul public care cunoaşte faptul că se află într-una din situaţiile de conflict de interese este
obligat să înştiinţeze despre acest fapt pe conducătorul organului fiscal din care face parte şi să se abţină de la
îndeplinirea procedurii de administrare fiscală.
Abţinerea reprezintă obligaţia legală a funcţionarului public care cunoaşte faptul că există un motiv de
recuzare împotriva sa, de a se retrage de la efectuarea procedurii de administrare fiscală.

În cazul în care conflictul de interese îl vizează pe conducătorul organului fiscal, acesta este obligat să
încunoştinţeze despre acest fapt pe conducătorul organului ierarhic superior.
Abţinerea se propune de către funcţionarul public şi se decide de îndată de către conducătorul
organului fiscal sau de către conducătorul organul ierarhic superior, după caz.
Spre deosebire de abţinere, recuzarea va fi propusă (solicitată) de către contribuabilul implicat în
procedura de administrare fiscală.
Prin recuzare se înţelege posibilitatea conferită de lege contribuabililor de a solicita, în cazurile expres
şi limitativ prevăzute de lege, îndepărtarea funcţionarului public de la efectuarea procedurii de administrare
fiscală.
Aceasta se va decide de îndată, de către conducătorul organului fiscal din care face parte funcţionarul
public recuzat sau, după caz, de către conducătorul organului ierarhic superior, printr
o decizie. Legiuitorul precizează faptul că decizia de respingere a cererii de recuzare poate fi atacată la
instanţa judecătorească competentă (respectiv la instanţele de contencios administrativ). Considerăm că
această precizare nu îşi are rostul, întrucât, per a contrario, rezultă că funcţionarul public în pofida căruia se
pronunţă o decizie de admitere a unei cereri de recuzare pe care acesta o consideră nejustificată, nu ar avea
posibilitatea să atace o astfel de decizie, ceea ce ar limita liberul acces la justiţie, pe de o parte, precum şi
posibilitatea de cenzurare a unui act administrativ de către instanţele judecătoreşti, pe de altă parte, ceea ce,
de asemenea, ar reprezenta o încălcare a Constituţiei.
Legiuitorul mai precizează faptul că cererea de recuzare nu suspendă procedura de administrare
fiscală, ceea ce însemnează că acesta nu este legată de persoana care o duce la îndeplinire.
Suspendarea procedurii de administrare fiscală se poate obţine prin alte acte de procedură ce fac
parte din ceea ce generic poartă denumirea de contencios fiscal. Se va putea apela la astfel de acte
procedurale, cu atât mai mult, în cazul în care se dovedeşte că cererea de recuzare era întemeiată, iar
funcţionarul public care a efectuat o parte a procedurii de administrare fiscală se afla în situaţie de conflict de
interese. Evident că în astfel de împrejurări, ar fi necesarăşi oportună cenzurarea actelor de administrare
fiscală efectuate de către funcţionarul public aflat în situaţie de conflict de interese, întrucât pe aceste acte se
întemeiază creanţele fiscale curente şi viitoare ale contribuabilului contestatar.
6. Administrarea şi aprecierea probelor.
Administrarea probelor reprezintă o operaţiune complexăşi deosebit de importantă în desfăşurarea
unui proces sau a unei proceduri. Problema administrării probelor se află într-o strânsă legătură cu aceea a
admisibilităţii acestora.
Până la adoptarea C. pr. fisc., orice problemă legată de probe şi de administrarea acestora în domeniul
procedurii fiscale era soluţionată după regulile instituite prin C. pr. civ.. Pentru prima dată, legiuitorul înţelege
să tranşeze mai vechi dispute iscate pe aceste teme, emiţând o serie de dispoziţii menite, fie să întărească
unele dispoziţii din C. pr. civ. aplicabile şi în domeniul fiscal, dar mai ales să soluţioneze într-un mod
derogatoriu de la dreptul comun alte aspecte, care în domeniul fiscal prezintă unele particularităţi.
O primă problemă, de o deosebită importanţă, reglementată de noua legislaţie fiscală se referă la
mijloacele de probă. Astfel, pentru determinarea stării de fapt, organele fiscale administrează mijloace de
probă, procedând la:

solicitarea informaţiilor de orice fel din partea contribuabililor şi a altor persoane; solicitarea de expertize;
folosirea înscrisurilor; efectuarea de cercetări la faţa locului.
Obţinerea de informaţii necesare investigării anumitor stări de fapt cu relevanţă fiscală se întemeiază
pe obligaţia legală a mai multor categorii de subiecţi, de a furniza informaţiile care le sunt solicitate.
Cel mai frecvent, obligaţia de a furniza informaţii cade în sarcina contribuabililor sau a persoanelor
împuternicite de către aceştia.
Organul fiscal poate solicita informaţii şi altor persoane numai atunci când starea de fapt fiscală nu a
fost clarificată de către contribuabil şi nu va lua în considerare aceste informaţii decât în măsura în care ele
pot fi confirmate şi de alte mijloace de probă.
Solicitarea de a furniza informaţii devine opozabilă celui căruia i se adresează, doar în măsura în care
ea este formulată în scris. Cererea trebuie să indice natura informaţiilor solicitate. Răspunsul dat de către
subiectul în sarcina căruia cade obligaţia de furnizare de informaţii trebuie formulat, de asemenea în scris, şi
trebuie să cuprindă cel puţin indicarea documentelor care susţin informaţiile furnizate. Dacă aceste
documente se află în posesia celui care este obligat să furnizeze informaţiile, el este implicit obligat chiar să
pună la dispoziţia organelor fiscale şi documentele doveditoare ale informaţiilor furnizate.
Codul de procedură fiscală cuprinde dispoziţii speciale referitoare la obligaţia de a furniza informaţii,
când ea cade în sarcina băncilor. Astfel, băncile sunt obligate să comunice periodic organelor fiscale lista
titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid
conturi, forma juridică pe care aceştia o au şi domiciliul sau sediul aces tora. Această comunicare se va face
către Ministerul Finanţelor Publice, în prima jumătate a acestei luni, cu referire la conturile închise sau
deschise în luna anterioară. La rândul său Ministerul Finanţelor Publice va comunica informaţii obţinute în
aceste condiţii, la cerere, autorităţilor administraţiei publice locale cu competenţe în administrarea creanţelor
fiscale destinate să alimenteze bugetele locale.
În vederea administrării probelor menite să stabileascăşi să dovedească o anumită stare de fapt fiscală,
organele fiscale pot solicita şi alte probe, cum ar fi de exemplu expertizele. Posibilitatea apelării la serviciile
unui expert este deschisă oricăror împrejurări care reclamă această necesitate, cu condiţia să îi comunice şi
contribuabilului, în scris, numele expertului. Forma scrisă a acestei comunicări efectuate de către organul
fiscal, deşi nu este solicitată expres de lege, este totuşi necesară pentru a putea dovedi faptul îndeplinirii
obligaţiei legale de comunicare a numelui expertului ales de către organul fiscal. Acest lucru nu îi limitează
contribuabilului accesul la serviciile altui expert, dar pe cheltuiala proprie.
Experţii au obligaţia de a păstra secretul fiscal asupra datelor şi informaţiilor pe care le dobândesc cu
ocazia întocmirii unor astfel de expertize. Onorariile pe care experţii le solicită pentru serviciile pe care ei le
efectuează vor fi suportate din bugetele organelor fiscale care au solicitat aceste servicii. Alte dispoziţii
referitoare la expertize, cum ar fi forma lor scrisă, conţinutul şi alte aspecte privitoare la administrarea unei
astfel de probe, se completează conform dispoziţiilor C. pr. civ.
Pentru determinarea stării de fapt fiscale, organul fiscal poate proceda şi la folosirea înscrisurilor. În
acest sens, contribuabilul este principalul subiect în sarcina căruia cade obligaţia legală de a pune la dispoziţia
organului fiscal orice înscrisuri doveditoare solicitate de către acesta.

În măsura în care scopul urmărit nu se realizează în acest fel, această obligaţie poate să cadăşi în sarcina unor
terţe persoane, dacă există indicii că acestea deţin înscrisuri care să contribuie la stabilirea corectă a stării de
fapt fiscale. Mai mult chiar, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii acestora, orga nului fiscal i
se permite chiar reţinerea înscrisurilor pe o perioadă de maximum 30 de zile, iar în situaţii excepţionale (şi cu
aprobarea conducătorului organului fiscal) reţinerea înscrisurilor se poate face şi pe o perioadă de 90 de zile.
Dovada reţinerii de înscrisuri o reprezintă documentul (proces -verbal) întocmit de către organul fiscal
în care sunt specificate toate elementele necesare individualizării probei sau dovezii, care se întocmeşte în
dublu exemplar (unul pentru organul fiscal şi altul pentru contribuabil) şi care se semnează de către ambele
părţi, astfel încât, la momentul restituirii înscrisurilor să nu existe suspiciuni şi îndoieli cu privire la această
operaţiune. Întocmirea acestui document ce conţine inventarierea, precum şi datele de identificare ale
înscrisurilor reţinute este necesarăşi pentru a dovedi, eventual chiar în faţa unei instanţe faptul că probele au
fost obţinute prin mijloace legale.
Un ultim mijloc de probă reglementat de C. pr. fisc. în scopul stabilirii cât mai corecte şi mai rapide a
stării de fapt fiscale o reprezintă cercetarea la faţa locului. În acest sens, contribuabilii au obligaţia de permite
funcţionarilor împuterniciţi de către organele fiscale, precum şi experţilor folosiţi pentru aceste acţiuni,
accesul pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face
constatări de interes fiscal. În vederea realizării unei astfel de acţiuni, deţinătorii terenurilor sau incintelor
respective vor fi înştiinţaţi în timp util despre faptul cercetării, ziua şi ora la care va ave loc aceasta.
Persoanele fizice au dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau în reşedinţă, iar funcţionarii publici
însărcinaţi cu efectuarea cercetării au obligaţia de a îi informa cu privire la acest aspect. În cazul în care refuzul
se produce, intrarea în domiciliu sau reşedinţă se va face în temeiul unei autorizări dată de instanţa
competentă prin ordonanţă preşedinţială.
Cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde:
• data şi locul unde a fost întocmit;
• numele, prenumele şi calitatea funcţionarului public împuternicit să efectueze cercetarea, precum şi
denumirea organului fiscal din care face parte;
• temeiul legal în baza căruia s-a efectuat cercetarea la faţa locului;
• constatările efectuate cu această ocazie;
• susţinerile contribuabilului, ale experţilor sau ale altor persoane care au participat la efectuarea
cercetării;
• semnătura funcţionarului, a contribuabilului, a experţilor şi a altor persoane care au participat la
cercetare. În cazul refuzului semnării procesului-verbal de către vreuna din persoanele indicate, se va face
menţiune în acest sens, chiar în procesul-verbal;
• alte menţiuni considerate relevante de către participanţii la cercetarea la faţa locului.
Anumitor categorii de persoane, legea le permite să refuze furnizarea de dovezi. Astfel, soţul, soţia şi
rudele contribuabilului până la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de
expertize şi prezentarea de înscrisuri în orice condiţii şi fără să suporte vreo măsură coercitivă pentru acest
lucru. Mai beneficiază de această dispoziţie legalăşi preoţii, iar persoane ca avocaţii, notarii publici,
consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii, psihoterapeuţii, asistenţii şi
persoanele care participă la activitatea profesională a acestora pot refuza furnizarea de informaţii, dar pot şi
accepta furnizarea de informaţii dacă au, în acest sens, acordul persoanei despre care au fost solicitate
informaţiile.

În dovedirea stării de fapt fiscale, sarcina probei revine părţilor implicate în raportul juridic procedural
fiscal, după cum urmează:
1 contribuabilul trebuie să dovedească actele şi faptele care au stat la baza declaraţiilor sale şi a oricăror
cereri adresate organului fiscal;
2 organul fiscal trebuie să motiveze decizia de impunere pe bază de probe sau pe baza constatărilor
proprii.
VII. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:
1) Definiti notiunea de procedura fiscala..
2) Care sunt principiile ce stau la baza realizării procedurii fiscale?
3) Definiţi raporturile de drept procedural fiscal
4) Poate fi transmisă calitatea de contribuabil şi în ce condiţii?
5) Daţi trei exemple de drepturi şi obligaţii corelative ce pot constituii conţinutul raporturilor de drept
procedural fiscal.
VIII. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Care sunt subiectele specializate chemate să ducă la îndeplinire procedura fiscală?
a) ANAF b) Directiile generale ale finantelor publice din fiecare judet. c) structurile specializate din
cadrul primariilor.
2. Care este forma actelor administrativ-fiscale?
a) scrisa. b) orala. c) ambele.
3. Cum se stabileşte competenţa materială a organelor fiscale?
a) prin acord asupra competentei intervenit intre partile raportului de drept procedural-fiscal. b) prin
lege. c) prin ambele modalitati.
4. Ce organe au dreptul de a soluţiona un conflict de competenţă?
a) organul ierarhic superior comun. b) Comisia Fiscala Centrala din cadrul Ministerul Finantel or Publice.
c) se stabileste prin acordul partilor.
5. Sunt reglementte ca probe de catre Codul de procedura fiscala:
a) expertizele. b) inscrisurile. c) solicitarea de informatii d) cercetarea la fata locului.
Răspunsuri corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.
IX. TESTE DE EVALUARE:
1. Cine formuleaza cererea de abtinere:
a) organul fiscal. b) contribuabilul. c) ambii

2. Cine formuleaza cererea de recuzare:
a) organul fiscal. b) contribuabilul. c) ambii
3. Cine solutioneaza cererea de abtinere sau de recuzare?
a) conducatorul organului fiscal unde isi desfasoara activitate functionarul ce s-a abtinut ori a fost recuzat b)
functionarul public vizat c) contribuabilul.
4. Se afla in situatie de conflict de interese functionarul public care se afla in una din urmatoarele situatii:
a) este sot sau ruda pana la gradul al 3-lea inclusiv, cu contribuabilul. b) este in conflict cu contribuabilul ori cu
sotul sau o ruda a acestuia pana la gradul al 3-lea inclusiv c) are anumite avantaje sau dezavantaje directe din
derularea, sau nu, a procedurii fiscale.
5. Comunicarea actului administrativ-fiscal se face:
a) prin publicitate b) prin persoane imputernicite ale organului fiscal. c) direct contribuabilului la sediul
organului emitent al actului. d) prin posta, ladomiciliul fiscal al contribuabilului, prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire.
TEMĂ PENTRU ACASĂ: Analizati comparativ probele intre modul de reglementre a lor in Codul de procedura
civila si Codul de procedura fiscala..

TEMA 8 STABILIREA CREANŢELOR FISCALE
I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
• studentul să cunoasca intinderea si continutul notiunii de titlu de creanta fiscala
• studentul sa cunoasca caracterele juridice ale titlului de creanta fiscala si sa inteleaga insemnatatea
acestora..
• studentul să cunoasca conditiile si limitele stabilirii obligatiilor fiscale
II. COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
• studentul să fie capabil să indentifice corect acte juridice ce au natuta de titluri de creanta fisca la.
• studentul sa fie capabil sa aplice dispozitiile procedural fiscale pentru orice tip de titlu de creanta
fiscala..
• studentul să fie capabil sa calculeze corect termenul de prescriptie pentru dreptul organului fiscal de a
stabili obligatii fiscale.
III. CUVINTE CHEIE: titlu de creanta fiscala, titlu executoriu, prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale.
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
Noţiunea si caracterele juridice ale titlului de creanţă fiscală.
Prescripţia dreptului de stabili obligaţii fiscale.
V. REZUMAT:
In cadrul acestei teme este prezentata notiunea de titlu de creanta fiscala si sunt explicate caracterele
juridice ale acestuia. De asemenea, in cuprinsul acestui modul este prezentata si institutia prescriptiei
dreptului de a mai stabili creante fiscale.
VI. CONŢINUTUL TEMEI:.
1. Noţiunea si caracterele juridice ale titlului de creanţă fiscală.
Obligaţia fiscală are ca izvor general şi abstract legea financiar-fiscală care reglementează obligaţia de
plată a impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii. Obligaţia concretă de plată se naşte dintr-un act care se
numeşte generic titlu de creanţă.
Obligaţia financiar-fiscală este o obligaţie juridică, deoarece ea defineşte conţinutul unui raport juridic
ce ia naştere între stat şi contribuabili, acest raport juridic obligaţional are ca izvor legea, iar în caz de nevoie,
executarea sa este asigurată prin intermediul constrângerii de stat. Acest specific al raporturilor de drept al
finanţelor pubice, la care statul participă în temeiul suveranităţii, este în măsură să justifice diferenţele care
disting obligaţia financiar-fiscală de obligaţia civilă clasică.
În acest sens, obligaţia financiar-fiscală se particularizează în raport cu obligaţiile din sfera dreptului
privat prin anumite trăsături care privesc în special izvorul acestei obligaţii, beneficiarul, obiectul, forma,
precum şi condiţiile de stabilire, modificare şi stingere.
Izvorul obligaţiei bugetare este întotdeauna legea sau actul normativ cu valoare de lege care instituie şi
reglementează un venit al bugetului de stat.
Beneficiarul obligaţiei financiar-fiscale este statul, reprezentat prin organele fiscale create în cadrul
administraţiei de stat, sub conducerea Ministerului Finanţelor Publice. Obiectul obligaţiei bug etare constă
întotdeauna într-o sumă de bani.

Obligaţia fiscală este constatată în formă scrisă, prin titlul de creanţă fiscală care o individualizează la
nivelul fiecărui contribuabil în raport de veniturile obţinute sau bunurile deţinute.
Condiţiile de stabilire, modificare şi stingere a obligaţiei fiscale sunt reglementate în mod unitar pentru
toate categoriile de venituri fiscale.
În cadrul şi în desfăşurarea procedurii fiscale, pentru realizarea practică a impozitelor şi taxelor,
datorită naturii lor obligaţionale, fiecare impozit sau taxă se individualizează printr-un titlu de creanţă.
Titlul de creanţă fiscală a fost definit iniţial în literatura juridică de specialitate, pentru ca ulterior să se
realizeze acest lucru şi prin actele normative adoptate în această materie.
Astfel, prin Ordonanţa Guvernului României nr. 11/1996 (abrogată) legiuitorul a definit titlul de
creanţă bugetară ca fiind actul prin care se constatăşi se individualizează obligaţia de plată privind creanţele
bugetare, întocmit de organele de specialitate, sau de persoanele împuternicite, potrivit legii.
La ora actuală legiuitorul reglementează titlul de creanţă fiscalăşi nu titlul de creanţă bugetară aşa cum
s-a procedat prin actul normativ anterior menţionat. Acesta îl defineşte ca fiind actul prin care se stabileşte şi
se individualizează creanţa fiscală întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite, potivit
legii.
Cu privire la definiţia titlului de creanţă considerăm necesar a face următoarele precizări.
Astfel, titlul de creanţă nu trebuie să se limiteze doar la actele ce încorporează obligaţii faţă de
bugetul statului. În acest sens subliniem faptul că tot titluri de creanţă sunt şi cele care încoporează obligaţii
faţă de bugetul local sau faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. Aşadar, titlul de creanţă încorporează
orice obligaţie pecuniară datorată oricăruia dintre bugetele publice ce compun sistemul bugetar român.
Pe de altă parte, considerăm că titlul de creanţă nu se referă doar la obligaţiile fiscale (respectiv
impozite şi taxe) el putând să cuprindăşi alte categorii de obligaţii de natură pecuniară, pe care diferite
categorii de persoane fizice sau juridice le datorează bugetelor publice (cum ar fi de exemplu amenzile sau alte
venituri nefiscale).
Pentru acest motiv, considerăm că vechea terminologie utilizată de O.G. nr. 11/1996 (abrogată) de
“titlu de creanţă bugetară” era mai corectă decât cea utilizată de legislaţia în vigoare (Codul de procedură
fiscală), şi anume aceea de “titlu de creanţă fiscală”.
Vom expune în continuare trăsăturile titlului de creanţă fiscală în comparaţie cu cele ale actelor
administrative, fapt care îndreptăţeşte concluzia că titlului de creanţă fiscală, deşi este un act financiar-fiscal,
prezintă, totuşi, pregnante trăsături specifice actului administrativ.
I. Caracterul legal al titlului de creanţă fiscală este o primă trăsătură care rezultă din obligativitatea
emiterii lui pe baza şi în conformitate cu legile în vigoare. Având în vedere că obligaţiile fiscale sunt instituite
exclusiv prin legi sau alte acte normative şi că ele izvorăsc din acestea, titlul de creanţă constatăşi nu crează
obligaţia fiscală ce revine unui anumit contribuabil.

II. În literatura juridică de drept financiar a mai fost exprimat si caracterul declarativ al titlului de
creanta fiscala stabilindu-se că prin emiterea sau confirmarea sa de către organele competente se constată
doar dreptul statului de a încasa sumele de bani datorate bugetului de stat şi obligaţia ce revine
contribuabilului.
Prin legea care reglementează un impozit sau o taxă se instituie o obligaţie ce va reveni oricărei
persoane fizice sau juridice care îndeplineşte condiţiile cerute de acea lege. Odată ivite premisele stabilite de
lege pentru naşterea obligaţiei de plată a impozitului sau a taxei, respectiv realizarea unui venit sau deţinerea
unui bun, persoana fizică sau juridică va deveni contribuabil. Ea va avea obligaţia de-a întocmi declaraţia de
impunere sau taxare care constituie titlu de creanţă. Acesta va constata doar individualizarea faţă de o
anumită persoană fizică sau juridică, a obligaţiei fiscale cu vocaţie generală reglementată de lege.
Importanţa practică a calificării titlului de creanţă bugetară ca act declarativ este evidenţiată în
ipoteza în care contribuabilul nu-şi respectă obligaţia de a întocmi şi depune la organele fiscale, la termenul
stabilit, declaraţia de impunere. Ulterior se constată, prin intermediul unui control întreprins de organele
abilitate sau prin declaraţia făcută cu întârziere, că acesta realizează un venit impozabil sau deţine un bun
impozabil sau taxabil şi în consecinţă, se va emite titlul de creanţă fiscală.
În astfel de împrejurări, dacă titlul de creanţă bugetară ar fi calificat ca un act juridic constitutiv de
drepturi şi obligaţii, sumele datorate de contribuabil bugetului de stat ar urma să fie calculate din momentul
întocmirii acestui titlu de creanţă, deoarece din acest moment a luat naştere obligaţia sa de plată faţă de
oricare dintre bugetele publice.
Pe de altă parte, dacă titlul de creanţă ar avea caracter constitutiv de drepturi, pentru perioada în care,
în mod culpabil, nu a întocmit declaraţia de impunere, contribuabilul nu ar putea fi obligat la plata impozitelor
sau taxelor, deoarece nu are nici o obligaţie de ordin fiscal.
Calificând însă titlul de creanţă fiscală ca un act juridic declarativ de drepturi, efectele sale vor avea
caracter retroactiv, sumele reprezentând impozite sau taxe urmând a fi calculate şi pe perioada anterioară
emiterii titlului de creanţă bugetară din momentul în care contribuabilul a obţinut venitul sau a dobândit
bunul în legătură cu care există obligaţiile fiscale.
III. O altă particularitate a titlului de creanţă bugetară o reprezintă caracterul său executoriu.
Cauzele care determină caracterul executoriu al titlului de creanţă sunt emiterea actului în realizarea
puterii de stat şi prezumţia de legalitate de care el beneficiazăşi care are ca efect producerea imediată a
consecinţelor juridice ale titlului de creanţă, fără a mai fi necesară cercetarea legalităţii acestuia, fiind posibilă
executarea directă.
Titlul de creanţă fiscală este executoriu de drept, fără a mai fi necesară obţinerea altui titlu executoriu,
prevederile sale putând fi aduse la îndeplinire fără nici o investire specială. Raţiunea acestei particularităţi a
creanţei fiscale constă în necesitatea realizării veniturilor bugetare la termenele şi în cuantumul prevăzute de
lege. Având în vedere destinaţia taxelor şi impozitelor şi faptul că beneficiară a acestora este întreaga
societate, fiind vorba, prin urmare, de un interes public, legiuitorul a recunoscut caracterul executoriu de
drept al creanţei fiscale.

Caracterul executoriu nu se confundă cu caracterul obligatoriu al actelor. Astfel, toate actele juridice
sunt obligatorii, iar în caz de nevoie, executarea se realizează prin forţa de constrângere a statului. Caracterul
executoriu subliniază doar că executarea prin această forţă a titlului de creanţă se realizează în mod direct.
Titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă prin
expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent, ori în alt mod, prevăzut de
lege.
În măsura în care contribuabilii nu-şi execută la termenele stabilite obligaţia de a plăti sumele cuvenite
bugetului de stat, organele fiscale au dreptul de a trece direct la executarea silită a acestor sume. Procedura
executării silite urmează a fi declanşată din oficiu de către organele financiare competente, nefiind ne cesară
intervenţia altor organe ale statului care să avizeze executarea silită. Organele fiscale au obligaţia ca în
momentul în care constată neplata la scadenţă a sumelor cuvenite bugetului de stat să procedeze la realizarea
acestora pe calea executării silite, obligaţie imperativă care, în cazul nerespectării sale, poate antrena
răspunderea persoanelor din cadrul acestor organe.
IV. O ultimă trăsătură a titlului de creanţă fiscală, care este în măsură să ajute la identificarea corectă a
naturii sale juridice, este faptul că el poate fi atacat sau contestat pe cale administrativăşi judecătorească,
controlul legalităţii titlurilor de acest fel fiind rezervat organelor financiare şi efectuându-se conform normelor
de procedură fiscală. Acest caracter va forma obiectul unei dezbateri detaliate într-un capitol viitor.
Din cele arătate mai sus rezultă că există mai multe categorii de titluri de creanţe fiscale. Pentru o mai
bună înţelegere a consideraţiilor referitoare la titlul de creanţă fiscală, în cele ce urmează vom enumera
câteva din cele mai importante, astfel:
• decizia de impunere emisă de către organele fiscale competente;
• declaraţia fiscală, angajamentul de plată sau documentul întocmit de plătitor prin care acesta declară
obligaţiile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc de către plătitor;
• decizia prin care se stabileşte şi se individualizează suma de plată pentru creanţele fiscale accesorii,
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, stabilite de către organele competente;
• declaraţia vamală, pentru obligaţiile de plată în vamă;
• documentul prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia vamală, inclusiv accesoriile acesteia;
• procesul verbal de constatare şi sancţionare contravenţională, întocmit de către organul competent
(agentul constatator al contravenţiei), pentru obligaţiile privind plata amenzilor contravenţionale;
• ordonanţa procurorului, încheierea sau dispozitivul instanţei judecătoreşti, pentru amenzile,
cheltuielile judiciare sau alte obligaţii fiscale ce se pot stabili de către procuror sau instanţa
judecătorească în cadrul realizării actului de justiţie.
După cum se poate observa, majoritatea titlurilor de creanţe fiscale au un caracter explicit, fiind
întocmite exclusiv în acest scop. Ele sunt acte emise de organele fiscale în scopul stabilirii imozitelor, taxelor,
etc., precum şi, în mod asimilat, actele întocmite de către debitorii de impozite şi taxe legal obligaţi să -şi
calculeze impozitele şi taxele datorate.
Prototipul titlurilor de creanţă fiscală întocmit exclusiv în acest scop de către organele fiscale este
decizia de impunere pentru stabilirea fiecărui impozit anual datorat de liberprofesionişti şi alte persoane
particulare, a fiecărui impozit anual datorat pentru clădirile persoanelor fizice, a fiecărei taxe anuale asupra
mijloacelor de transport aparţinând persoanelor fizice, etc.
Decizia de impunere este actul administrativ fiscal emis de către organul competent şi care cuprinde
obligaţia fiscală de plată ce cade în sarcina contribuabilului desemnat prin acel document.
Fiind mai mult decât un titlu de creanţă, respectiv un act administrativ fiscal, decizia de impunere va

trebui să întrunească toate condiţiile de formă menţionate deja pentru aceste categoriide acte. În plus,
conţinutul lor specific trebuie să mai cuprindă o serie de elemente care le diferenţiază de alte categorii de acte
administrative fiscale şi care se referă la:
• tipul de impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă datorată bugetelor publice;
• baza de impunere;
• • cuantumul impozitului datorat de către contribuabil pentru fiecare perioadă impozabilă.
• După cum se poate observa, decizia de impunere cuprinde referiri şi la baza de impunere. Există, însă,
situaţii când bazele de impunere se stabilesc separat prin decizie distinctă de cea dintâi, şi anume:
• Când venitul impozabil este realizat de către mai multe persoane împreună, iar decizia va cuprinde şi
repartizarea venitului impozabil pe fiecare persoană care a participat la realizarea venitului;
• Când sursa venitului impozabil se află în competenţa teritorială a altui organ fiscal, competenţa
teritorială de a stabili baza de impunere aparţine organului fiscal unde se află sursa venitului impozabil. El va
transmite decizia privind bazele de impunere organului fiscal competent la domiciliul fiscal în vederea emiterii
deciziei de impunere.
• Sunt asimilate deciziilor de impunere următoarele categorii de acte administrative fiscale:
• deciziile referitoare la bazele de impunere;
• deciziile referitoare la obligaţiile de plată ale accesoriilor creanţelor fiscale;
• deciziile privind rambursări de T.V.A.;
• deciziile privind restituiri de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri datorate bugetelor publice.
În situaţia în care legea nu prevede obligaţia de calculare a impozitului, declaraţia fiscală este asimilată
unei decizii referitoare la baza de impunere.
Decizia de impunere şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii constituie şi înştiinţări de
plată, de la data comunicării acesteia.
Decizia de impunere întocmită de serviciile de impozite şi taxe din cadrul organelor fiscale cuprinde
datele privind organul emitent, contribuabilul debitor, impozitele şi taxele datorate, temeiul juridic al
obligaţiilor financiar-fiscale şi principalele condiţii de plată.
Cu acest cuprins, decizia de impunere produce efectul juridic de individualizare a unei creanţe fiscale
şi, în ipoteza neîndeplinirii respectivelor obligaţii fiscale, pe baza ei se porneşte executarea silită a creanţelor
fiscale restante.
Pe baza şi cu ajutorul datelor cuprinse în deciziile de impunere se întocmesc registrele de evidenţă a
contribuabililor din fiecare localitate, registre denumite tradiţional “roluri fiscale”.
Alăturat deciziilor de impunere, sunt remarcabile, cu aceeaşi valoare juridică, deciziile de stabilire, de
către organele fiscale şi de control financiar, a unor diferenţe de impozite şi taxe, a unor dobânzi sau penalităţi
de întârziere datorate pentru depăşirea termenelor legale de plată a impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii
băneşti obligatorii, ca şi procesele-verbale de constatare şi sancţionare contravenţională prin care se aplică
amenzi ce reprezintă importante surse de venit bugetar (de natură nefiscală), atât pentru bugetul de stat, cât
şi pentru bugetele locale.
Cea mai mare parte a deciziilor de impunere şi a celor de stabilire a diferenţelor de impozit se
întemeiază pe declaraţiile fiscale, care într-o astfel de împrejurare nu mai sunt considerate titluri de creanţă
fiscală. Totuşi ele ar putea avea această calitate dacă în conţinutul lor ar fi stabilităşi individualizată o creanţă
fiscală, precum şi debitorul acesteia. Pentru aceste motive, în cele ce urmează vom acorda o atenţie sporită
declaraţiilor fiscale, ca fiind una din cele mai importante categorii de acte cu valoare fiscală.

Declaraţia fiscală este documentul care se depune, în mod obligatoriu, la organele fiscale, de către
persoanele stabilite prin lege şi care conţine, în principu, o declarare (recunoaştere) a obligaţiilor fiscale ori a
bunurilor sau veniturilor din a căror deţinere (de regulă în proprietate) decurg obligaţii fiscale ale subiectului
de la care emană declaraţia.
Conţinutul mai precis al declaraţiei fiscale se referă la următoarele aspecte: impozitele taxele şi
contribuţiile datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia calculării lor revine plătitorului; bunurile şi
veniturile impozabile sau taxabile, în cazul în care, potrivit legii, stabilirea stabilirea impozitului ori a taxei se
face de către organul fiscal; impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligaţia de
a calcula, reţine şi vărsa impozite şi taxe.
Declaraţia fiscală se întocmeşte de către contribuabil prin completarea unui formular scris, pus la
dispoziţie în mod gratuit de către organul fiscal. Datele cuprinse în declaraţia fiscală trebuie să fie corecte,
complete şi transmise cu bună-credinţă (adică să corespundă adevărului şi situaţiei fiscale reale a
contribuabilului).
Declaraţiile fiscale se depun la registratura organului fiscal competent, prin poştă sau prin mijloace
electronice ori prin sisteme de transmitere la distanţă şi vor fi însoţite, atunci când este cazul, de
documentaţia cerută de prevederile legale.
Data depunerii declaraţiilor fiscale este data înregistrării lor la organul fiscal, data depunerii la poştă
sau data transmiterii ei prin mijloace electronice la distanţă, dar numai atunci când se poate face dovada datei
prin mijloacele utilizate.
Nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a
obligaţiilor fiscale prin estimarea bazei de impunere, dar nu înainte de înştiinţarea contribuabilului despre
faptul că a depăşit termenul de depunere a declaraţiei fiscale şi că după trecerea unui termen de 15 zile de la
comunicarea înştiinţării, se va proceda în consecinţă.
Alte categorii de titluri de creanţă sunt determinate de soluţionarea contestaţiilor privind obligaţiile
financiar-fiscale. În astfel de împrejurări, titlul de creanţă este decizia organului fiscal sau instanţei
competente, rămasă definitivăşi irevocabilă.
În ceea ce priveşte titlurile de creanţă întocmite de către debitorii de impozite şi taxe careşi pot calcula
ei înşişi sumele de bani datorate, sunt diferite şi ele şi au suferit numeroase perfecţionări în timp. În prezent,
ele poartă denumirea de declaraţii fiscale şi se întocmesc de către toate categoriile de contribuabili ce au
această obligaţie legalăşi care datorează sume de bani bugetelor publice. Conformitatea perceperii
respectivelor impozite se verifică prin intermediul acestor declaraţii, de la care pornind se stabilesc, atunci
când este cazul, diferenţele legal datorate şi eventualele dobânzi şi penalităţi de întâtziere.
Anumite categorii de venituri sunt individualizate prin titluri de creanţe cuprinse în acte juridi ce care
au alt conţinut principal. Deşi sunt întocmite cu alt scop, aceste acte juridice conţin şi individualizarea
obligaţiei de plată a unui impozit, taxe sau orice alte sume datorate vreunui buget public, fiind astfel titluri de
creanţe fiscale.
Între actele care sunt implicit titluri de creanţe fiscale se remarcă statele de plată a salariilor
impozabile, statele de plată a drepturilor băneşti de autor, chitanţele fiscale şi alte înscrisuri de acest fel.
Statele de plată a salariilor, a drepturilor băneşti de autor, etc., se întocmesc de către serviciile
financiar-contabile ale angajatorilor, cu scopul de a se preciza salariile, drepturile băneşti care se cuvin şi se
acordă salariaţilor, autorilor de lucrări ştiinţifice sau literare publicate, precum şi cu scopul de a se dovedi plata
salariilor şi a altor drepturi băneşti, cu semnătura fiecăruia dintre salariaţi, autori, etc. Totodată, întrucât
salariile, drepturile băneşti de autor sunt impozabile, iar pentru perceperea impozitelor pe aceste venituri es te

reglementată metoda stopajului la sursă, în cuprinsul statelor de plată se înscrie şi impozitul aferent fiecărui
salariu, drept de autor, etc.
Datorită acestei individualizări a unor impozite, statele de plată sunt implicit şi titluri de creanţe fiscale;
din cuprinsul lor se constată perceperea legală a unor impozite, iar în ipoteza calculului greşit al impozitului, se
procedează la recuperarea sau instituirea, după caz a diferenţelor de impozit. În acelaşi timp, semnăturile
scrise pe statele de plată de către beneficiarii salariilor, drepturile băneşti de autor, le conferă acestora
valoarea probantă pentru perceperea impozitelor specificate în cuprinsul lor.
Chitanţele fiscale şi alte documente de plată emise de către agenţi economici şi alte persoane juridice,
cuprinzând (pe lângă preţurile produselor vândute, tarifele serviciilor prestate, etc.) taxa pe valoarea adăugată
percepută conform tarifului legal, sunt înscrisuri care în primul rând, dovedesc sumele de bani încasate de
emitentul lor şi numai implicit sunt titluri de creanţe bugetare pentru taxa specificată în cuprinsul lor. Unele
chitanţe fiscale care însoţesc, de exemplu, declaraţii vamale, sunt titluri de creanţe fiscale împreună cu
documentele vamale pentru taxele vamale specificate în cuprinsul lor.
Categoria actelor care implicit sunt titluri de creanţe bugetare mai cuprinde proceseleverbale de
constatare şi sancţionare a contravenţiilor, hotărârile instanţelor şi alte acte prin care, pe lângă cuprinsul
specific judiciar, se stabilesc amenzi şi alte sume de bani datorate diverselor bugete publice.
Clasificarea titlurilor de creanţă fiscală în principale şi complementare are la bază raportul de
dependenţă al acestora, fiind guvernate de principiul accesorium sequitur principalis.
Titlurile de creanţe fiscale de felul deciziilor de impunere şi altele asemănătoare sunt titluri principale
de individualizare a unor creanţe de acest fel.
În comparaţie cu acestea, actele întocmite pentru diferenţele de impozite stabilite cu prilejul verificării
conformităţii impunerii sunt titluri completatoare de creanţe bugetare.
Titlurile de creanţe fiscale completatoare întocmite cu prilejul verificării conformităţii impunerii sunt,
de asemenea, executorii ca şi prototipul titlului de creanţă fiscală.
Din punctul de vedere al persoanei emitente a actului de impunere, dreptul fiscal se caracterizează
prin prevederi legale specifice, conform cărora titlul de creanţă poate fi întocmit de către organele fiscale, în
cadrul atribuţiilor ce le revin ca organe de impunere sau ca organe de control fiscal, de către organele vamale
sau de alte organe ale administraţiei publice. În acelaşi timp, titlurile de creanţă pot fi întocmite şi de către
contribuabili persoane fizice sau juridice, dar ele pot fi întocmite chiar şi de către instanţele judecătoreşti şi
alte organe cu atribuţii jurisdicţionale.
Prezentarea celor mai importante categorii de titluri de creanţă fiscală conduce la concluzia că acestea
pot fi clasificate după două criterii.
Astfel, după criteriul scopului urmărit, putem distinge titluri de creanţe fiscale explicite, întocmite
exclusiv în acest scop şi titluri de creanţă implicite, adică acte care implicit sunt şi titluri de creanţă fiscală,
chiar dacă au fost întocmite în alte scopuri.
Pe de altă parte, un al doilea criteriu de clasificare a titlurilor de creanţă fiscală evoca relaţia ce se
poate stabili cu alte categorii de acte juridice, sens în care putem distinge titluri de creanţe fiscale principale,
respectiv titluri de creanţe fiscale complementare.
2. Prescripţia dreptului de stabili obligaţii fiscale.
O ultimă problemă, dar care prezintă o semnificaţie juridică deosebită în materia stabilirii creanţelor
fiscale, o reprezintă prescripţia dreptului organului fiscal de a mai stabili obligaţii fiscale.

Dată fiind importanţa majoră pe care o prezintă colectarea banilor publici, legiuitorul a înţeles să
instituie o serie întreagă de măsuri legale care să stimuleze, fie organele fiscale, fie contribuabilii, în a -şi
îndeplini cu maximă eficienţă obligaţiile ce le revin în sfera formării banului public. În acest sens, legiuitorul
reglementează stingerea dreptului organului fiscal de a mai stabili o obligaţie fiscală ce nu a fost stabilită în
termen de 5 ani.
Aşa cum am mai arătat, titlul de creanţă fiscală este declarativ de drepturi, ceea ce înseamnă că
dreptul de creanţă al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale este preexistent momentului întocmirii
titlului de creanţă şi implicit momentului stabilirii acesteia. Legea sancţionează în acest fel neglijenţa organului
fiscal în a întocmi titluri de creanţe fiscale pentru obligaţii ce, potrivit legii, s -au născut (şi urmează a fi
stabilite). Pentru acest motiv, termenul de prescripţie începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care a luat naştere creanţa fiscală.
În ceea de priveşte termenul de prescripţie, trebuie subliniate mai multe aspecte. Astfel, termenul de
prescripţie de 5 ani, mai sus menţionat, este regula în materia prescripţiei acestui drept. Excepţia de la regula
de mai sus o reprezintă termenul de prescripţie de 10 ani pentru obligaţiile fiscale ce rezultă din săvârşirea
unor fapte prevăzute de legea penală, iar el începe să curgă de la data săvârşirii faptei de constituie infracţiune
sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Din această reglementare se poate observa
că, şi de data acesta, legiuitorul a dorit ca prescripţia să apară, în mod evident, ca o sancţiune la adresa
organului fiscal cu atribuţii în descoperirea şi aducerea spre judecare a infracţiunilor ce au legătură cu obligaţii
fiscale născute, dar a căror stabilire este astfel întârziată.
Pe de altă parte, mai trebuie arătat că termenele de prescripţie mai sus indicate sunt de natură să
protejeze interesele statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale în legătură cu formarea banului public.
Acest lucru devine evident dacă vom compara termenul general de prescripţie din dreptul civil, care este de 3
ani, cu aceste termene de prescripţie menite să dea organelor fiscale răgazul necesar pentru a-şi îndeplini
atribuţiile cele revin în egătură cu stabilirea creanţelor fiscale.
Curgerea termenelor de prescripţie poate să suporte unele “incidente”, care se referă la întrerupere şi
suspendare. Astfel, atât una, cât şi cealaltă se va realiza în cazurile şi condiţiile stabilite în dreptul comun
pentru întreruperea şi suspendarea dreptului la acţiune. În plus, termenele de prescripţie se mai pot suspenda
şi durata de timp scursă între momentul începerii inspecţiei fiscale şi momentul emiterii deciziei de impunere
ca urmare a efectuării acesteia.
Împlinirea termenelor de prescripţie, aşa cum am mai arătat, conduce la stingerea dreptului organului
fiscal de a mai stabili obligaţii fiscale, şi ca atare acesta va întrerupe procedura de emitere a titlului de creanţă
fiscală. Drept urmare a acestui fapt se produce stingerea creanţei fiscale încă dinainte ca ea să fi fost stabilită
prin titlu de creanţă, şi aceasta indiferent dacă obligaţia întocmirii titlului de creanţă ar fi re venit organului
fiscal sau contribuabilului.
VII. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:
1) Definiti notiunea de titlu de creanta fiscala.
2) Enuntati si explicati caracterele juridice ale titlului de creanta fiscala.
3) Explicati notiunea de presciptie a dreptului de a mai stabili creante fiscale.
4 )Cum se calculeaza termenul de prescriptie?

5) Daţi trei exemple de acte juridice ce au valoare de titlu de creanta fiscala.
IX. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Cine poate emite un titlu de creanta fiscala?
a) organul fiscal.
b) contribuabilul.
c) oricare dintre ei daca sunt indreptatiti de lege sa o faca.
2. Tlul de creanta fiscala devine titlu executoriu odata cu implinirea termenului de scadenta.
a) adevarat.
b) fals.
c) adevarat doar in anumite imprejurari.
3. Forma scrisa a titlului de creanta fiscala este obligatorie:
a) fals.
b) adevarat.
c) adevarat doar in unele imprejurari.
4. Dreptul de a mai stabili creante fiscale se prescrie in:
a) 3 ani
b) 10 ani.
c) 5 ani.
5. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale coincide cu prescriptia dreptului de a cere executarea
silita a creantelor fiscale:
a) adevarat.
b) fals
c) adevarat in anumite imprejurari.
Răspunsurile corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.
IX. TESTE DE EVALUARE:
1. Sunt titluri de creanta fiscala:
a) decizia de impunere
b) declaratia fiscala.
c) procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.
2. Pot fi, in anumite imprejurari, titluri de creanta fiscala:
a) hotararea judecatoreasca.
b) ordonanta procurorului.
c) petitia timbrata cu o taxa de timbru.
3. Titlu de creanta fiscala ce nu a fost comunicat debitorului nu ii este opozabil acestuia:
a) adevarat.
b) fals.

c) adevarat in anumite imprejurari.
4. Titlul de creanta fiscala este:
a) un act juridic.
b) un fapt juridic.
a) o obligatie.

5. Comunicarea titlului de creanta fiscala se face:
a) prin publicitate
b) prin persoane imputernicite ale organului fiscal.
c) direct contribuabilului la sediul organului emitent al actului.
d) prin posta, ladomiciliul fiscal al contribuabilului, prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire.
TEMĂ PENTRU ACASĂ: Analizati comparativ caracterele juridice ale titlului de creanta fiscala si caracterele
juridice ale titlului de creanta civila sau comerciala.
TEMA DE CONTROL: Natura juridica a titlului de creanta fiscala.

TEMA 9 MODIFICAREA CREANŢELOR FISCALE
I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
• studentul să cunoasca intinderea si continutul notiunii de contencios fiscal.
• studentul sa cunoasca procedura contenciosului fiscal..
• studentul să cunoasca conditiile si limitele desfasurarii contenciosului fiscal.
II. COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
• studentul să fie capabil să indentifice corect actele juridice ce pot parcurge procedura contenciosului
fiscal.
• studentul sa fie capabil sa aplice dispozitiile procedural fiscale pentru orice tip de titlu de creanta
fiscala..
• studentul să fie capabil sa aplice corect, atat dispozitiile referitoare la contenciosul fiscal, cat si cele
referitoare la contenciosul administrativ si nu in ultimul rand, atunci cand imprejurarile impun acest lucru, sa
aplice si dispozitiile Codului de procedura civila.
III. CUVINTE CHEIE: contencios fiscal..
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
Contenciosul fiscal. Consideraţii generale.
Procedura contenciosului administrativ–fiscal.
V. REZUMAT:
In cadrul acestei teme este prezentata notiunea de contencios fiscal. De asemenea, in cuprinsul acestui
modul este descrisa si procedura de desfasurare a contencios ului fiscal, cu toate fazele sale, asa cum este
reglementat de Codul de procedura fiscala.
VI. CONŢINUTUL TEMEI:
După ce creanţele fiscale au luat naştere ca urmare a emiterii titlului de creanţă fiscalăşi au fost
stabilite condiţiile de realizare a acestora, se va putea proceda, în anumite împrejurări, la modificarea
creanţei, dar nu mai târziu de data scadenţei.
De la momentul împlinirii termenului de scadenţă (plată) se va intra în ultima etapă pe care
o parcurge o creanţă fiscală, adică se va proceda la stingerea acesteia.
Persoana care se consideră lezată în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa
acestuia, are dreptul să formuleze contestaţie în acest sens, fapt ce poate conduce la modificarea creanţei
fiscale.
1. Contenciosul fiscal. Consideraţii generale.
Orice analiză a noţiunii de contencios fiscal, considerăm că ar trebuii să demareze de la noţiunea de
contencios administrativ.
În sens larg, acesta desemnează totalitatea litigiilor în care este implicată o autorita te publică atunci
când acţionează cu putere publică, indiferent de instanţa competentă să soluţioneze litigiul.
În sens restrâns, însă, contenciosul administrativ evocă totalitatea litigiilor de competenţa secţiilor de
contencios administrativ ale instanţelor judecătoreşti.

Legea defineşte contenciosul administrativ ca fiind activitatea de soluţionare, de către instanţele de
contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate
publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau îmcheierea, după caz a unui act administrativ, în sensul
acestei legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare
la un drept sau la un interes legitim.
Pe de altă parte, dată fiind natura juridică a actelor emise de către organele fiscale (vezi natura juridică
a titlurilor de creanţă fiscală), rezultă căşi controlul judecătoresc ce se poate exercita asupra acestora va avea
o dublă naturăşi anume una administrativăşi una fiscală.
Conteciosul fiscal privit ca mijloc derivat de apărare a drepturilor omului reprezintă, în sens
procedural, ansamblul acţiunilor şi căilor de atac prin care se soluţionează de către autoritatea judecătorească
a statului, cu putere de adevăr legal, toate litigiile ce derivă din procesul de impunere şi care pun faţă în faţă
contribuabilul (persoană fizică sau juridică) şi organele fiscal-administrative ale statului.
Pornindu-se de la criteriul instanţei competente să soluţioneze litigiul iscat, precum şi de la cel al procedurii
aplicabile, contenciosul fiscal român se poate împărţii în două categorii: contenciosul fiscal de drept comun şi
contenciosul administrativ- fiscal.
Contenciosul fiscal de drept comun desemnează acţiunile şi căile de atac prin care instanţele
judecătoreşti de drept comun soluţionează, după regulile de procedură comune, litigiile iscate între
contribuabili şi organele fiscale ale statului sau ale unităţilor administrativ teritoriale (spre exemplu
contestaţia la executarea silită).
Contenciosul administratvi-fiscal ca specie a contenciosului administrativ desemnează ansamblul
căilor de atac împotriva actelor de impunere şi de control prin care se solicită diminuarea sau anularea
creanţelor fiscale (atât a celor principale, cât şi a celor derivate) constatate şi aplicate de către autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale, abilitate, potrivit legii să efectueze acte de control sau de impunere,
care se soluţionează după o procedură specială de către organe administrativ-jurisdicţionale şi/sau instanţe
judecătoreşti (spre exemplu contestarea titlurilor de creanţă fiscală).
Ca natură juridică, cele două tipuri de contencios fiscal sunt diferite. Astfel, contenciosul fiscal de drept
comun reprezintă practic o contestaţie la executarea silită cu caracter special. Acesta derivă din aceea că
dispoziţiile C. pr. fisc. sunt derogatorii de la cele cuprinse în C. pr. civ. cu al căror conţinut se completează
atunci când legea specială nu reglementează.
Cu privire la contenciosul administrativ-fiscal, acesta are natura unui contencios administrativ special
conferită mai ales de marea asemănare cu procedura contenciosului administrativ, care cuprinde două faze
procedurale, şi anume: etapa administrativăşi cea judecătorească.
Se vorbeşte totuşi de un contencios administrativ special deoarece izvoarele formale ale
contenciosului administrativ-fiscal diferă de cele ale contenciosului administrativ general.
În acelaşi timp, există numeroase asemănări cu contencios ul administrativ, acestea fiind cele care neau îndemnat să apreciem faptul că formularea unei contestaţii împotriva titlurilor de creanţă fiscală reprezintă
practic o veritabilă acţiune în contencios administrativ-fiscal.
Astfel, în ceea ce priveşte competenţa materială de soluţionare a acţiunilor în faţa instanţei, există
asemănări esenţiale între procedura contenciosului administrativ obişnuit şi cea a contenciosului
administrativ-fiscal. Judecarea acţiunilor în contencios administrativ este dată în competenţa tribunalului sau
curţii de apel în a căror rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul, iar deciziile direcţiilor generale ale
finanţelor publice din fiecare judeţ, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi deciziile Ministerului
Finanţelor Publice pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul sau sediul, după caz, contestatorul, exact după regulile contenciosului administrativ.
Referitor la obiectul acţiunii, în cazul contenciosului adminstrativ comun, acesta este reprezentat de

actul administrativ de autoritate prin care au fost lezate drepturile unei persoane fizice sau persoane juridice
sau de refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a întocmi un act referitor la un drept recunoscut
de lege.
În cazul contenciosului administrativ-fiscal obiectul acţiunii, îl reprezintă actele administrativ-fiscale ale
organelor Ministerului Finanţelor Publice sau ale autorităţilor publice locale cu competenţă în materie fiscală.
Se poate observa că, dacă în cazul contenciosului administrativ obiect al acţiunii îl poate forma orice
act administrativ de autoritate emis cu nesocotirea prevederilor legale, în cazul contenciosului administrativfiscal, obiectul acţiunii este tot un act administrativ de autoritate, însă unul special, prin care se realizează de
către organele administraţiei financiare, colectarea creanţelor fiscale prin mijloacele puse la îndemâna
acestora de către legiuitor
Faţă de aspectele mai sus arătate rezultă că un act administrativ de autoritate ce are drept obiect
impunerea contribuabilului persoană fizică sau persoană juridică nu va putea fi atacat în conformitate cu
procedura contenciosului administrativ, cu atât mai mult cu cât legislaţia privind colectarea crea nţelor fiscale
cuprinde dispoziţii legale derogatorii de la dreptul comun în materie.
În concluzie, putem observa faptul că dreptul fiscal, atât cel material, cât mai ales cel procedural este
chemat să apere drepturile şi libertăţile patrimoniale ale contribuabililor împotriva excesului de putere ce
poate veni din partea administraţiei fiscale, menire realizată prin intermediul procedurii contenciosului fiscal,
ca parte integrantă a contenciosului general, el însuşi considerat o formă de apărare a drepturi lor omului.
2. Procedura contenciosului administrativ–fiscal.
Derularea contenciosului administrativ–fiscal presupune o înşiruire de acte procedurale, aşa cum sunt
ele reglementate de C. pr. fisc., care împreună formează ceea ce numim procedura contenciosului
administrativ – fiscal. Aceasta presupune parcurgerea a două etape, şi anume etapa administrativă prealabilă
celei judecătoreşti.
Dacă în ceea ce priveşte etapa administrativă legiuitorul face precizări importante, în ceea ce priveşte
etapa judecătorească, legiuitorul trimite la dispoziţiile dreptului comun în materia contenciosului
administrativ.
Natura juridică a contestaţiei ce se poate formula împotriva titlurilor de creanţă fiscal şi a altor acte
administrativ-fiscale a fost îndelung dezbătută în doctrina dreptului financiar public, controversa putând fi
tranşată acceptându-se, de către majoritatea specialiştilor, calificarea procedurii contestaţiei fiscale ca fiind
una administrativ-jurisdicţională.
Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.
Astfel, contestaţiile îndreptate împotriva actelor administrativ – fiscale, ori a refuzului nejustificat al
organelor fiscale de îndeplinire a unui act administrativ – fiscal se depun la organul fiscal al cărui act
administrativ este atacat, ori la organul competent să soluţioneze contestaţia, ea nefiind supusă timbrării.
În ceea ce priveşte obiectul contestaţiilor, trebuie arătat faptul că, deşi se pune un accent deosebit
asupra contestării titlurilor de creanţă, totuşi, nu este exclusă nici posibilitatea atacării şi a altor categorii de
acte administrativ – fiscale. Din dispoziţiile legale rezultă faptul că nu pot fi contestate decât acele titluri de
creanţă emise de către organele fiscale, indiferent că sunt organe de impunere sau organe de control fiscal.
Prin contestaţie se poate solicita diminuarea sau anularea, după caz, a taxelor, impozitelor, datori ei
vamale, contribuţiilor, dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, altor sume constatate şi stabilite prin măsurile
dispuse de organele fiscale cu atribuţii de impunere şi control.

De asemenea, baza de impunere şi impozitul, taxa sau contribuţia stabilite prin decizie de impunere
pot fi contestate, dar numai împreună, dat fiind raportul de interdependenţă dintre cele două elemente. Dacă
contestaţia se referă la baza de impunere, ea poate fi depusă de către orice persoană care participă la
realizarea venitului impozabil vizat. Bazele de impunere constatate separat prin decizii referitoare la acestea
pot fi atacate numai prin contestarea deciziei.
O precizare deosebit de importantă se referă la organele fiscale emitente ale actului administrativ
fiscal contestat. Aşa cum am arătat şi într-o secţiune anterioară (referitoare la subiecţii raportului juridic
fiscal), în concepţia C. pr. fisc., în categoria organelor fiscale sunt incluse nu doar cele cu atribuţii specifice din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice, ci şi structurile cu atribuţii financiar-fiscale din cadrul autorităţilor
administraţiei publice locale.
În ceea ce priveşte forma contestaţiei, ea trebuie să fie întotdeauna cea scrisă, iar în ceea ce priveşte
conţinutul acesteia, legiuitorul înţelege să îl indice în mod expres, astfel:
• datele de identificare (numele sau denumirea, domiciliul sau sediul) contestatorului;
• obiectul contestaţiei, şi anume: cuantumul sumei contestate (individualizată pe categorii de impozite, taxe,
contribuţii, datorie vamalăşi accesorii ale acestora), precum şi măsurile stabilite de organul fiscal prin titlul de
creanţă sau prin actul administrativ fiscal atacat, cu excepţia contestaţiei formulate împotriva refuzului
nejustificat de emitere a unui act administrativ fiscal);
• motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
• dovezile pe care se întemeiază contestaţia;
• semnătura contestatorului sau a împuternicitului legal al acestuia (în cazul persoanelor juridice
contestaţia trebuie să poarte şi ştampila acestora).
Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte prin împuternicire avocaţială sau prin procură
autentificată când reprezentantul legal nu este o persoană având calitatea de avocat.
În cazul în care contestaţia a fost depusă la organul emitent al actului contestat, iar acesta nu coincide
cu organul competent să o soluţioneze, cel dintâi este obligat ca în termen de 5 zile de la înregistrare să o
înainteze organului de soluţionare competent.
Termenul de depunere a contestaţiei este de 30 de zile de la data comunicării actului atacat,
nerespectarea lui atrăgând sancţiunea decăderii. Când se trimite prin poştă, termenul de sesizare este cel care
figurează pe recipisa de expediere a scrisorii recomandate.
Organul competent a rezolva contestaţia diferă, în funcţie de diferite aspecte legate de natura
creanţei, cuantumul sumei contestate, ori de alte aspecte referitoare la obiectul contestaţiei, astfel:
1. contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate acestora
ori împotriva titlurilor de creanţă privind datoria vamală se soluţionează după cum urmează:
2. contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, precum şi accesorii ale
acestora, al căror cuantum este sub 10 miliarde lei (1.000.000 RON), se soluţionează de către organele
competente constituite la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice din fiecare judeţ, respectiv
a municipiului Bucureşti unde îşi au domiciliul fiscal contestatorii;
3. contestaţiile formulate de marii contribuabili care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie
vamală, precum şi accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 10 miliarde lei (1.000.000 RON), se
soluţionează de către organele competente din cadrul direcţiilor generale de administrare a marilor
contribuabili;
4. contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesorii ale acestora al căror
cuantum este de 10 miliarde lei (1.000.000 RON) sau mai mare, precum şi cele formulate împotriva

actelor emise de organe centrale, se soluţionează de organele competente ale Ministerului Finanţelor
Publice;
5. contestaţiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se soluţionează de către organele
fiscale emitente;
6. contestaţiile formulate de către cei care se consideră lezaţi de refuzul nejustificat de a emite un act
administrativ fiscal se soluţionează de către organul ierarhic superior care ar fi fost competent să
emită acel act;
7. contestaţiile formulate împotriva actelor administrativ fiscale emise de către autorităţile administraţiei
publice locale se soluţionează de către acestea.
O problemă deosebit de importantă se referă la suspendarea executării actului administrativ fiscal
atacat. În acest sens, trebuie cunoscut faptul că introducerea contestaţiei pe calea administrativă nu suspendă
de drept executarea actului administrativ fiscal. Acest lucru se poate întâmpla numai la cererea temeinic
justificată a contestatorului, până la soluţionarea contestaţiei. În acest sens, organul de soluţionare a
contestaţiei va pronunţa, în regim de urgenţă, o decizie motivată.
În cazul în care se dispune suspendarea executării unei decizii referitoare la baza de impunere, atunci
se va proceda şi la suspendarea executării deciziei de impunere ulterioare şi subsecvente celei dintâi.
O dată cu pronunţarea deciziei de suspendare a executării unui act administrativ fiscal, organul de
soluţionare poate dispune instituirea măsurilor asigurătorii de către organul administrativ fiscal competent.
În vederea soluţionării corecte şi juste a contestaţiei, în anumite cazuri, este necesară introducerea
altor persoane decât petentul în procedura de soluţionare. Aceste persoane sunt cele ale căror interese
juridice de natură fiscală pot fi afectate în urma emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiei.
Persoanele care participă la realizarea venitului impozabil cuprins în actul administrativ fiscal contestat
vor fi introduse din oficiu în procedura de soluţionare a contestaţiei.
Această instituţie juridică este similară intervenţiei forţate şi celei voluntare reglementate de C. pr.
civ., ale cărui dispoziţii, de altfel, sunt aplicabile în această materie în completarea dispoziţiilor C. pr. fisc.
Astfel, legea stipulează faptul că persoanelor introduse în procedura de licitaţie li se vor comunica
toate cererile şi declaraţiile celorlalte părţi. Mai exact, ele au toate drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor din
raportul de drept fiscal ce formează obiectul contestaţiei, aşa cum au şi dreptul de a formula propriile lor
cereri.
Tot în scopul adoptării celei mai juste soluţii, organul fiscal competent trebuie săţină seama de o serie
de reguli consacrate în dreptul comun şi care se referă la aspecte diferite, dar deopotrivă importante cum ar fi
faptul că soluţia trebuie să se încadreze în limitele actului de sesizare (contestaţiei); analiza contestaţiei se
face în raport de susţinerile părţilor, de dispoziţiile legale invocate de acestea, dar şi de cele aplicabile în
cauză, de documentele existente la dosarul cauzei; prin soluţionarea contestaţiei nu se poate crea o situaţie
mai grea contestatorului în propria cale de atac; contestatorul, intervenienţii sau împuterniciţii acestora pot să
depună probe noi, relevante în susţinerea cauzei, chiar dacă acestea nu au fost cunoscute şi implicit cercetate
de organele de inspecţie fiscală; organul de soluţionare se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de
procedurăşi de fond, iar dacă va dispune admiterea lor nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.
Organul de soluţionare a contestaţiei poate dispune suspendarea soluţionării cauzei prin decizie
motivată, atunci când există indiciile săvârşirii unei infracţiuni a cărei constatare ar avea o influenţă
hotărâtoare asupra soluţiei ce se reclamă să fie dată sau când soluţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte,
de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul altei judecăţi.
Suspendarea soluţionării cauzei poate fi pronunţatăşi la cerere, atunci când se face dovada existenţei

unor motive întemeiate care să determine această soluţie. În aceste împrejurări, odată cu admiterea acestei
cereri, organul de soluţionare va preciza şi data până la care operează suspendarea. Cererea de suspendare
poate fi formulată o singură dată în cadrul procedurii de soluţionare a unei contestaţii.
După ce suspendarea soluţionării cauzei încetează se reia procedura de unde a fost oprită în momentul
în care s-a declanşat suspendarea.
În soluţionarea contestaţiei, organul competent va pronunţa:
• decizie, dacă organul de soluţionare face parte din structura Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală;
• dispoziţie, dacă organul de soluţionare este o autoritate a administraţiei publice locale.
Decizia (sau dispoziţia) de soluţionare se emite în formă scrisăşi va avea, în conţinutul său trei părţi.
Preambulul care cuprinde denumirea organului investit cu soluţionarea contestaţiei, numele sau
denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare a contestaţiei la organul de
soluţionare competent, obiectul cauzei şi sinteza susţinerilor părţilor atunci când organul competent de
soluţionare a contestaţiei nu este organul emitent al actului atacat
Considerentele care cuprind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului de
soluţionare competent în emiterea deciziei
Dispozitivul care cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac, termenul în care poate fi exercitatăşi
instanţa competentă.
Decizia se semnează de către conducătorul organului de soluţionare sau de înlocuitorii acestuia.
Soluţiile ce pot fi adoptate prin deciziile pronunţate sunt de admitere în totalitate sau în parte a
contestaţiei, ori de respingere a acesteia.
În cazul admiterii contestaţiei se va decide anularea totală sau parţială a actului atacat, după caz. În
cazul în care, prin decizie, se desfiinţează, în tot sau în parte, actul administrativ fiscal atacat, se va proceda la
încheierea altuia, care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare.
În cazul respingerii contestaţiei, actul administrativ fiscal atacat se menţine.
Decizia pronunţată se comunică, atât către contestator şi către persoanele introduse în cauză, cât şi
către organul fiscal emitent al actului atacat.
Deciziile emise ca urmare a soluţionării contestaţiei pot fi atacate, potrivit legii, la instanţa
judecătorească competentă (competenţa materială se va stabili în funcţie de dispoziţiile Codului de procedură
civilă cu privire la competenţa instanţelor de contencios administrativ), iar partea nemulţumită astfel formula
recurs împotriva deciziei pronunţate de către organul fiscal de juridicţie..
Competenţa teritorială a instanţei judecătoreşti este determinată de domiciliul sau sediul
contestatorului, conform regulilor dreptului procesual civil, în sensul că, va avea competenţă de soluţionare
instanţa în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contestatorul.
VII. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:
1) Ce este contenciosul fiscal?
2) Precizaţi competenţa organelor administrativ-fiscale în etapa administrativă a contenciosului fiscal.

3) Precizaţi competenţa instanţelor în etapa judecătorească a contenciosului fiscal.
4 ) Enumeraţi elementele ce trebuie să fie cuprinse într-o contestaţie.
5) Care sunt părţile unei decizii pronunţate de către organul administrativ-fiscal?
VIII. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Cine poate formula o contestatie impotriva unui titlu de creanta fiscala?
a) organul fiscal.
b) debitorul fiscal.
c) oricare dintre ei daca sunt indreptatiti de lege sa o faca.
2. Suspendarea executarii titlului de creanta fiscala se produce de drept.
a) adevarat.
b) fals.
c) adevarat doar in anumite imprejurari.
3. Forma scrisa a contestatiei impotriva titlului de creanta fiscala este obligatorie:
a) fals.
b) adevarat.
c) adevarat doar in unele imprejurari.
4. Cine poate solutiona o contestaie impotriva unui titlu de creanta fiscala?:
a) organul administrativ-fiscal.
b) instanta de contencios administrativ.
c) ambele, in faze diferite ale procedurii de contencios fiscal.
5. Procedura contenciosului fiscal poate fi declansata si impotriva titlurilor de creanta ce cuprinde suma
destinate bugetelor locale:
a) adevarat.
b) fals
c) adevarat in anumite imprejurari.
Răspunsurile corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.
IX. TESTE DE EVALUARE:
1. Partile unei decizii pronuntate de organul administrativ-fiscal in faza administrativa sunt:
a) preambulul
b) considerentele
c) dispozitivul
2. Care sunt instantele judecatoresti de au competenta in materia contenciosului administrativ?
a) Tribunalul.
b) Curtea de Apel.
c) Inalta Cute de Casatie si Justitie.

3. Judecatoria nu are competenta in materia contenciosului administrativ.
a) adevarat.
b) fals.
c) adevarat in anumite imprejurari.
4. Ce se contesta prin contenciosul fiscal?
a) un act juridic.
b) un fapt juridic.
c) o obligatie.
5. Cui se comunica decizia pronuntata de organul fiscal in faza administrativa?
a) contestatorului.
b) organului fiscal emitent al actulului contestat.
c) persoanelor introduse in cauza. d) tutror celor de mai sus.
TEMĂ PENTRU ACASĂ: Competenta organelor administrativ-fiscale si a instantelor judecatoresti in materia
contenciosului fiscal.

TEMA 10 STINGEREA CREANŢELOR FISCALE PRIN ALTE MODALITATI DECAT EXECUTARE
SILITA
I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
• studentul să cunoasca intinderea si continutul notiunilor de plata, compensare, prescriptie,
insolvabilitatea debitorului fiscal si amnistie fiscala.
• studentul sa cunoasca mecanismele de functionare a tuturor modalitatilor de stingere a creantelor
fiscale enuntate mai sus.
• studentul să cunoasca conditiile si limitele realizarii modalitatilor de stingere a creantelor fiscale
enuntate mai sus..
II. COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
• studentul să fie capabil să indentifice corect modalitatea de stingere a creantelor fiscale aplicabila in
cauza..
• studentul sa fie capabil sa aplice dispozitiile procedural fiscale pentru oricare dintre modalitatile de
stingere a creantelor fiscale.
• studentul să fie capabil sa aplice corect, atat dispozitiile cuprinse in Codul de procedura fiscala, cat si
pe acelea din Codul de procedura civila.
III. CUVINTE CHEIE: stingerea creantelor fiscale, plata compensare, prescriptie, insolvabilitatea debitorului si
amnistie fiscala.
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
1.Stingerea creanţelor fiscale prin modalitati ce conduc la realizarea creantei fara interventia fortei de
constrangere a statului.
1.1.Plata.
1.2. Compensarea.
2. Stingerea creanţelor fiscale prin modalităţi ce nu conduc la realizarea creanţelor
2.1. Stingerea creanţelor fiscale prin prescripţie.
2.2. Stingerea creanţelor fiscale prin declararea stării de insolvabilitate a debitorului.
2.3. Stingerea creanţelor fiscale prin anulare (amnistia fiscală).
V. REZUMAT:
In cadrul acestei teme sunt prezentate procedurile legale dupa care se realizeaza stingerea creantelor
fiscale prin plata, compensare, prescriptie, insolvabilitatea debitorului fiscal si prin amnistia fiscala.
VI. CONŢINUTUL TEMEI:
Stingerea creanţelor bugetare reprezintă scopul final urmărit de-a lungul întregii proceduri fiscale,
încă de la stabilirea acestora. În realizarea acestui scop, organele fiscale abilitate efectuează
o serie de acte şi operaţiuni de colectare a creanţelor fiscale.
Potrivit dispoziţiilor C. pr. fisc, colectarea constă în exercitarea acţiunilor care au ca scop stingerea
creanţelor fiscale.
După cum se poate observa între noţiunea de colectare şi cea de stingere a creanţelor fiscale existăşi o
diferenţă, dar şi o relaţie directă. Astfel colectarea reprezintă mijlocul de realizare a scopului urmărit, şi anume

acela de stingere şi implicit de realizare a creanţelor fiscale.
Stingerea creanţelor fiscale poate să conducă, sau nu, la realizarea acestora. Există, conform
dispoziţiilor actuale ale C. pr. fisc., numeroase modalităţi de stingere a creanţelor fiscale.
O parte dintre acestea, cum ar fi plata, compensarea sau restituirea, vor conduce la realizarea, în tot
sau în parte, a creanţelor fiscale, fără intervenţia forţei de constrângere a statului.
Alte modalităţi de stingere a creanţelor fiscale, cum ar fi executarea silită, vor conduce şi ele la
realizarea creanţelor fiscale (în totalitate sau doar parţial), dar numai ca urmare a intervenţiei forţate a
organelor ce au atribuţii în acest sens.
Existăşi o a treia categorie de modalităţi de stingerea a creanţelor fiscale, dar care nu conduc şi la
realizarea acestora, cum ar fi prescripţia dreptului de a mai cere realizarea creanţelor fiscale, insolvabilitatea
debitorului, anularea creanţelor fiscale ori deschiderea procedurii de reorganizare judiciarăşi faliment.
Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau a unui titlu executoriu
(explicaţii mai ample privind noţiunea de titlu executoriu se găsesc în capitolul referitor la executarea silită) .
În cele ce urmează vom aborda toate modalităţile de stingere a creanţelor fiscale în ordinea
importanţei lor, respectiv în ordinea eficienţei lor în realizarea resurselor financiare publice.
Legiuitorul acordă o importanţă deosebită acelor modalităţi de stingere a creanţelor fiscale care
determină constituirea resurselor financiare ale statului sau ale unităţilor administrativ teritoriale. Dealtfel,
acesta este şi motivul pentru care denumeşte partea din C. pr. fisc. consacrată acestor aspecte, “colecta rea
creanţelor fiscale”.
1. Stingerea creanţelor fiscale prin modalitati ce conduc la realizarea creantei fara interventia fortei
de constrangere a statului.
1.1. Plata.
Plata este modalitatea clasică de stingere a unei creanţe fiscale, generând în acela şi timp şi realizarea
acesteia.
Plăţile creanţelor fiscale se efectuează prin intermediul Trezorerie Statului ca structură din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice, respectiv prin intermediul unităţilor acesteia din teritoriu (adică de la nivelul
fiecărei administraţii financiare).
Efectiv, plata se poate realiza prin viramente bancare, în numerar (la casieriile unităţilor de trezorerie),
prin mandat poştal, prin anulare de timbre mobile sau prin orice alt mijloc de plată permis de lege.
Plata obligaţiilor fiscale trebuie efectuate de către debitori în mod distinct pentru fiecare tip de creanţă
fiscală principală (impozit, taxă, contribuţie sau orice altă sumă datorată bugetelor publice), precum şi pentru
majorările de întârziere.
Termenele de plată sunt stabilite prin dispoziţiile C. fisc. sau alte legi care reglementează diferite
categorii de impozite, taxe, contribuţii sau ori alte sume datorate vreunuia dintre bugetele publice.
Pentru obligaţiile fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice şi ale căror termene de plată nu
sunt stabilite prin C. fisc. şi alte legi speciale, aşa cum am arătat, termenele de plată se stabilesc prin ordin al
ministrului finanţelor publice.
Pentru creanţele fiscale destinate bugetelor locale care nu au termene de plată stabilite prin legile care
le reglementează, acestea se vor stabili prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului

administraţiei şi internelor.
Contribuţiile sociale administrate de Ministerul Finanţelor Publice, dar calculate şi reţinute de către
angajatori, conform legii, se vor vira la unităţile de trezorerie până la data de 25 a lunii următoare celei pentru
care se efectuează plata drepturilor salariale.
Termenele de plată pentru diferenţele de creanţe fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii
se stabilesc în funcţie de data la care i s-au comunicat aceste obligaţii contribuabilului, după cum urmează:
• dacă data comunicării obligaţiilor fiscale respective se situează în intervalul 1-15 din lună, plata se va
face până la data de 5 a lunii următoare;
• dacă data comunicării obligaţiilor fiscale respective se situează în intervalul 16-31 din lună, plata se va
face până la data de 20 a lunii următoare.
Obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat eşalonări şi amânări la plată, precum şi accesoriile acestora,
se vor achita la termenul stabilit prin documentul prin care se acordă înlesnirea respectivă.
Momentul la care plata se consideră efectuată este diferit, în funcţie de modalitatea de plată aleasă de
către debitor, astfel:
• dacă plata se face în numerar, momentul efectuării plăţii coincide cu data înscrisă pe documentul
doveditor al plăţii eliberat de către organele sau persoanele abilitate să încaseze sume de bani reprezentând
obligaţii fiscale;
• dacă plata se efectuează prin mandat poştal, momentul efectuării plăţii coincide cu data poştei înscrisă
pe acel mandat;
• dacă plata se face prin decontare bancară, momentul efectuării plăţii se consideră a fi la data la care
băncile debitează contul plătitorului. Dacă, însă, banca nu efectuează viramentele bancare în termen de 3 zile
lucrătoare de la data la care a debitat contul plătitorului, momentul efectuării plăţii se consideră a fi la data la
care se efectuează operaţiunile de creditare a contului de trezorerie, motiv pentru care după împlinirea celor
3 zile se calculeazăşi majorări de întârziere;
• dacă plata se face prin anulare de timbre mobile, momentul efectuării plăţii se consideră a fi la data
înregistrării la organul competent a actului pentru care s -au depus şi anulat timbrele mobile datorate.
În cazul în care sunt concurente mai multe tipuri de creanţe fiscale (tipuri diferite de impozite, taxe,
contribuţii, etc.), iar debitorul nu achită o sumă suficientă pentru a le stinge pe toate, se va proceda la
stingerea datoriilor corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care
o va indica debitorul.
În cadrul acelei categorii de creanţe fiscale indicată de către debitor ordinea stingerii datoriilor este
stabilită prin lege, astfel:
1. sume datorate cu titlu de obligaţii fiscale principale cu termene de plată în anul curent, precum şi accesoriile
acestora, după cum urmează:
• sume datorate în contul ratei din luna curentă din graficele de plată a obligaţiilor fiscale pentru care s au aprobat eşalonări la plată, precum şi majorările de întârziere datorate pentru luna curentă din grafic;
• sumele amânate la plată împreună cu majorările de întârziere datorate pe perioada amânării, în cazul
în care termenul de plată se împlineşte în luna curentă; • obligaţiile fiscale curente de a căror plată depinde
menţinerea valabilităţii înlesnirii acordate;
• sume datorate cu titlu de obligaţii fiscale principale şi accesoriile acestora, în ordinea vechimii lor,
până la stingerea integrală a fiecărei creanţe principale, respectiv a tuturor celor accesorii;
• sume datorate în contul următoarelor rate din graficele de plată a obligaţiilor fiscale pentru care s -au

aprobat eşalonări la plată, până la concurenţa cu suma eşalonată la plată sau până la concurenţa cu suma
achitată, precum şi sumele amânate la plată împreunăă cu accesoriile datorate pe perioada amânării;
• obligaţii fiscale cu termene de plată viitoare, dar numai la cererea contribuabilului.
Un aspect deosebit de important se referă la modul de stabilire a vechimii creanţelor. Astfel, la ora
actuală, pentru prima dată în legislaţia românească, vechimea creanţelor fiscale se stabileşte după termenul
de scadenţă şi nu după data la care debitorul a luat cunoştinţă de existenţa creanţei.
De asemenea, vechimea creanţelor rezultând din majorări de întârziere se stabileşte în funcţie de
vechimea obligaţiilor principale pentru care se calculează ele.
În ceea ce priveşte, însă, creanţele rezultate din diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi orice alte
creanţe fiscale principale stabilite de către organele competente, vechimea lor se stabileşte în funcţie de data
la care contribuabilii ar fi trebuit să depună declaraţii rectificative şi ţinând cont de data la care s-a efectuat
comunicarea titlurilor de creanţă respective.
Dacă plata s-a efectuat după comunicarea somaţiei în cadrul executării silite, sumele plătite se vor vira
în contul obligaţiei fiscale indicate în titlul executoriu.
Neplata la termen a creanţelor fiscale atrage, conform dispoziţiilor legale, obligaţia suplimentară de
plată a unor sume cu titlu de majorări de întârziere.
Dorim să precizăm că mai vechea instituţie a majorărilor de întârziere a fost abrogată prin
O.G. nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor fiscale, care la rândul său a fost abrogată prin C.pr.fisc. ce
menţine în mare parte dispoziţiile cuprinse în O.G. nr. 61/2002. Cu toate acestea, legiuitorul a înţeles să
revină la tradiţionala instituţie a majorărilor de întârziere, probabil şi datorită criticilor aduse de doctrina
dreptului financiar public.
Ca regulă, majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întărziere începând
cu ziua imediat următoare celei de scadenţă şi până în ziua efectuării plăţii, inclusiv. Această
regulă prezintă o serie de nuanţări (excepţii) în anumite situaţii, şi anume
a) în cazul creanţelor fiscale a căror stingere se realizează prin executare silită, majorările de întârziere se
calculează din ziua următoare scadenţei şi până la data întocmirii procesuluiverbal de distribuire inclusiv
b) în cazul plăţii preţului în rate (ca urmare a valorificării bunurilor prin executare silită), majorările de
întârziere se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului, iar pentru suma
rămasă de plată, dobânda se datorează de către cumpărătorul bunului supus executării silite;
c) în cazul stingerii creanţelor prin declararea stării de insolvabilitate a debitorului fiscal, majorările de
întârziere se calculează din ziua următoare celei de scadenţă şi până la data întocmirii procesului-verbal de
constatare a insolvabilităţii inclusiv;
d) în cazul stingerii creanţelor fiscale prin compensare, majorările de întârziere se datorează din ziua
următoare celei la care creanţa a devenit scadentăşi până la data stingerii efective a acesteia inclusiv
(adică până la data depunerii la organul competent a cererii de compensare ori a cererii de restituire sau
de rambursare);
e) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară se calculează majorările de întârziere până la data
deschiderii procedurii de faliment inclusiv (nu se vor calcula majorări de întârziere pentru obligaţiile
născute după deschiderea procedurii de faliment şi neachitate);
f) pentru obligaţii fiscale reprezentând impozitul pe venitul global se datorează majorări de întârziere, după
cum urmează:
• pentru anul fiscal de impunere, majorările de întârziere aferente plăţilor anticipate stabilite de organul
fiscal prin decizii de plăţi anticipate se calculează până la data plăţii debitului, sau, după caz până la data de 31

decembrie a anului respectiv;
• majorările de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere se calculează de la 1 ianuarie a
anului următor până la data stingerii acestora;
• în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere este mai mic decât cel stabilit prin
decizia de plată anticipată, majorările de întârziere de recalculează începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui de impunere, la soldul în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anual ă,
urmând a se face apoi regularizarea majorărilor de întârziere.
La data deschiderii procedurii reorganizării judiciare încetează de drept curgerea majorărilor de
întârziere şi a oricăror cheltuieli care ar putea amplifica cuantumul creanţei datorate de contribuabil. Pentru
creanţele fiscale născute după deschiderea procedurii de reorganizare judiciarăşi neplătite la termen nu se
datorează majorări de întârziere.
În situaţii temeinic justificate, organele fiscale competente pot acorda înlesniri la plata obligaţiilor
fiscale restante. Acestea pot intervenii, atât înaintea, cât şi în timpul executării silite, dar înainte de realizarea
valorificării bunurilor.
În principiu, legea permite acordarea urătoarelor categorii de înlesniri la plată:
• amânări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local
(respectiv fixarea, de către organele fiscale locale a unui nou termen de plată);
• eşalonări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contribuţiilor, redevenţelor şi a altor obligaţii la bugetul
local (respectiv acordarea unor noi termene de plată care să permită onorarea graduală a creanţei, de regulă
după un grafic sau cu respectarea unor condiţii);
• eşalonări la plata majorărilor de întârziere cu excepţia celor datorate pentru periada de eşalonare;
• amânări şi/sau scutiri ori amânări şi/sau reduceri de majorări de întârziere cu excepţia majorărilor de
întârziere acordate pe periada de amânare.
În plan teoretic, înlesnirile la plată se pot acorda prin acte normative de către autorităţi ale
administraţiei publice centrale sau locale, după caz, sau prin acte individuale de către organele fiscale
competente.
La ora actuală C. pr. fisc. prevede doar posibilitatea acordării unor înlesniri individuale la plata
obligaţiilor fiscale prin acte ale organelor fiscale sau ale autorităţilor publice locale care administrează
bugetele locale, încercând prin aceasta să limiteze pierderile de bani publici provocate de utilizarea exagerată
acordării de înlesniri la plata creanţelor fiscale.
Restituirea sumelor se face la cererea celui care consideră că deţine astfel de creanţe şi poate şi dovedi
acest lucru. Ea poate interveni în una din următoarele situaţii:
• când s-au efectuat plăţi fără existenţa unor titluri de creanţă;
• când s-au efectuat plăţi în plus faţă de obligaţia fiscală;
• când s-au efectuat plăţi rezultate în urma unor erori de calcul;
• când s-au efectuat plăţi rezultate în urma aplicării eronate a unor prevederi legale;
• când legea prevede rambursarea unor sume de la bugetul de stat;
• când organe judiciare sau alte organe competente dispun restituirea unor sume;
• când, în urma unor executări silite, s-au acoperit creanţele datorate bugetelor publice şi rezultă sume
în plus.

Restituirea poate opera şi din oficiu în cazul diferenţelor de impozite rezultate din regularizarea anuală
a impozitului pe venitul persoanelor fizice. În aceste împrejurări restituirea se va realiza în termen de 60 de
zile de la data comunicării deciziei de impunere.
În cazul confiscării unor sume în valută, restituirea se realizează în lei, la cursul de referinţă al pieţei
valutare pentru euro comunicat de Banca Naţională a României de la data rămânerii definitive şi irevocabile a
hotărârii judecătoreşti prin care se dispune restituirea sumelor confiscate.
În cazul întârzierii la plata sumelor de restituit sau de rambursat de la bugetele publice se datorează majorări
de întârziere în condiţiile enunţate mai sus, în cadrul referirilor la calculul accesoriilor creanţelor fiscale.
1.2. Compensarea.
Compensarea este o modalitate de stingere a creanţelor fiscale ce se realizează pe cale amiabilăşi care
conduce la realizarea acestora.
Pentru ca ea să se poată realiza este necesar să fie îndeplinită o condiţie fundamentală, şi anume să
existe creanţe reciproce între autorităţile îndrituite de lege să administreze sumele de bani ce circulă prin
intermediul bugetelor publice, pe de o parte, şi debitorii fiscali, pe de altă parte.
Prin natura sa compensarea impune existenţa unor datorii reciproce, compensarea realizându-se până
la concurenţa celei mai mici sume.
Ministerul Finanţelor Publice administrează sumele de bani ce circulă prin intermediul bugetelor
centrale (ale statului), iar autorităţile administraţiei publice locale administrează bugetele loc ale.
Compensarea va interveni între sumele datorate de debitorii fiscali acestor bugete şi sumele de rambursat sau
de restituit de la aceste bugete aceloraşi debitori fiscali. Altfel spus, ambii subiecţi ai raporturilor juridice ce
iau naştere în cadrul compensării dobândesc în acelaşi timp şi reciproc, atât calitatea de debitor, cât şi pe cea
de creditor.
O a doua condiţie deosebit de importantă pentru ca compensarea să poată opera se referă la faptul că
reciprocitatea calităţii de debitor şi de creditor trebuie să se refere la aceeaşi subiecţi. Astfel, debitorul fiscal
trebuie să aibă în acelaşi timp şi debite, dar şi creanţe, fie faţă de Ministerul Finanţelor Publice, fie faţă de o
anumită autoritate a administraţiei publice locale. Aşadar, nu se vor compensa debite faţă de bugetele
centrale cu credite faţă de bugetele locale ale aceluiaşi debitor sau invers.
În principiu, compensarea creanţelor fiscale ale debitorului se va efectua cu obligaţii datorate lui de
către acelaşi buget public. După ce aceste obligaţii sau stins şi mai rămân datorii de compensat, dar cu alte
bugete publice, se va putea proceda la stingerea reciprocăşi a obligaţiilor faţă de alte bugete. Pentru aceasta
trebuie menţinută condiţia reciprocităţii obligaţiilor şi identităţii subiecţilor.
În cazul bugetelor locale condiţia reciprocităţii obligaţiilor şi a identităţii subiecţilor între care va
interveni compensarea este mai strictă.
În cazul bugetelor centrale (ale statului), compensarea poate interveni şi faţă de alte bugete
administrate de către Ministerul Finanţelor Publice, în următoarea ordine:
1 bugetul de stat;
2 fondul de risc pentru garantarea împrumuturilor publice externe;
3 bugetul asigurărilor sociale de stat;
4 fondul bugetar special al asigurărilor sociale de sănătate;

5 fondul bugetar special al asigurărilor pentru şomaj.

Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii sau alte sume
reprezentând creanţe fiscale, iar sumele de rambursat ori de restituit nu sunt suficiente pentru a stinge toate
datoriile, se va proceda la stingerea acelui tip de creanţă fiscală principală pe care îl stabileşte contribuabilul.
În cazul în care sunt concurente mai multe creanţe fiscale de acelaşi tip, se va proceda la stingerea lor
prin compensare în ordinea arătată în cadrul stingerii creanţelor fiscale prin plată, până la concurenţa celei
mai mici sume.
Compensarea se face de către organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte de restituirea
ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia.
În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decât suma datorată de către
debitorul fiscal, diferenţa rezultată se va restituii debitorului.
Organul fiscal competent, din punct de vedere teritorial, este cel de la domiciliul fiscal al debitorul ui.
Cererea de compensare trebuie să cuprindă elementele de identificare ale solicitantului, precum şi
întinderea şi natura creanţelor fiscale ce vor face obiectul compensării. De asemenea, cererea de compensare
trebuie să fie însoţită de documentele care dovedesc dreptul contribuabilului la rambursarea ori restituirea
sumelor a căror compensare se solicită.
Compensarea se poate realiza şi din oficiu, ori de câte ori organul fiscal constată existenţa unor
creanţe reciproce faţă de debitorii fiscali. Mai exact, compensarea din oficiu poate opera oricând în cadrul
termenului de prescripţie a cărui împlinire va atrage stingerea dreptului organului fiscal de a mai cere
executarea silită a creanţelor fiscale, termen ce începe să curgă de la momentul la care cre anţa este lichidăşi
exigibilă.
Rezultatul compensării (fie la cerere, fie din oficiu) se va consemna într-un document denumit notă de
compensare, care va fi comunicată contribuabilului în termen de 7 zile de la data efectuării operaţiunilor de
compensare.
2. Stingerea creanţelor fiscale prin modalităţi ce nu conduc la realizarea creanţelor
2.1. Stingerea creanţelor fiscale prin prescripţie.
Realizarea creanţelor fiscale prin intervenţia forţei de constrângerea a statului este posibilă după
împlinirea termenului de scadenţă, dar nu mai târziu de împlinirea termenului de prescripţie.
Împlinirea acestui termen are ca efect stingerea dreptului creditorului bugetar (şi implicit şi a organului
de executare) de a mai cere, prin mijloace de constrângere, executarea creanţei. După împlinirea termenului
de prescripţie creanţa se mai poate stinge, dar numai prin plata benevolă efectuată de către debitorul fiscal.
După cum se poate observa, stingerea creanţelor fiscale prin prescripţie apare ca o sancţiune la adres a
creditorului bugetar pentru neglijenţa manifestată faţă de creanţele pe care este chemat să le administreze.
Termenul de prescripţie în materia urmăriri creanţelor fiscale este de 5 ani şi începe să curgă de la 1
ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul (de regulă el ia naştere de la data scadenţei).
Acest termen este valabil pentru toate categoriile de creanţe fiscale, inclusiv pentru cele ce provin din
amenzi contravenţionale.
Curgerea termenului de prescripţie poate să suporte unele modificări, respectiv el poate fi suspendat
sau întrerupt.
Suspendarea termenului de prescripţie are ca efect faptul că pe toată durata existenţei cauzei care a
atras suspendarea, cursul prescripţiei este sistat, urmând ca după încetarea cauzei de s uspendare să se reia
cursul prescripţiei din punctul în care se afla la momentul producerii cauzei de suspendare.

Împrejurările care atrag suspendarea termenului de prescripţie se referă următoarele situaţii:
• în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la
acţiune;
• în cazurile şi în condiţiile în care suspendarea executării este prevăzută de lege sau este dispusă de
către instanţa judecătorească ori de alt organ competent,
• pe perioada valabilităţii înlesnirii acordate potrivit legii;
• cât timp debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la executarea silită;
• în alte cazuri prevăzute de lege.
Întreruperea termenului de prescripţie este o a doua modificare pe care poate să o suporte cursul
prescripţiei şi are ca efect faptul că din momentul producerii cauzei de întrerupere se reia cursul prescripţiei
de la început.
Potrivit legii, situaţiile şi împrejurările care atrag întreruperea termenului de prescripţie se referă la:
• cazurile şi condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la
acţiune;
• data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act
voluntar de plată a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii, în orice alt mod a datoriei;
• pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare silită;
• pe data întocmirii, potrivit legii, a actului de constatare a insolvabilităţii debitorului;
• în alte cazuri prevăzute de lege.
După împlinirea termenului de prescripţie, organul de executare va proceda la încetarea măsurilor de
realizare a creanţei şi la scăderea acesteia din evidenţa analitică pe plătitori.
Această scădere se face pe baza unui proces verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie
pe care trebuie săşi-l însuşeascăşeful compartimentului de specialitate şi să îl avizeze compartimentul juridic
din cadrul aceluiaşi organ fiscal sau din cadrul organului ierarhic superior, după caz. Procesul verbal va fi supus
spre aprobare conducătorului organului fiscal, împreună cu dosarul.
Pentru respectarea unor reguli de reciprocitate, legea reglementeazăşi posibilitatea prescrierii
dreptului contribuabilului de a cere compensarea sau restituirea creanţelor fiscale. Termenul este tot de 5 ani
şi începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la compensare
sau restituire.
2.2. Stingerea creanţelor fiscale prin declararea stării de insolvabilitate a debitorului.
Creanţele fiscale se mai pot stinge, fără ca acest lucru să ducă la realizarea lor, şi prin declararea stării
de insolvabilitate a debitorului. În această împrejurare are loc scăderea creanţelor din evidenţele organelor
fiscale. Declararea stării de insolvabilitate se produce în una din următoarele situaţii:
• când debitorul nu are bunuri sau venituri urmăribile;
• când, după încetarea executării silite pornite împotriva debitorului, rămân debite neachitate;
• când debitorul a dispărut sau a decedat fără să lase avere;
• când debitorul nu este găsit la ultimul domiciliu fiscal cunoscut şi la acesta ori în alte locuri unde există
indicii că a avut avere, nu se găsesc venituri sau bunuri urmăribile;
• când, potrivit legii, debitorul persoană juridică îşi încetează existenţa şi au rămas neachitate obligaţii
fiscale.
Creanţele pentru care a fost declarată starea de insolvabilitate vor fi trecute într-o evidenţă separată,

cu caracter special. Astfel, organele de executare sunt obligate să urmărească situaţia debitorilor pe toată
perioada existenţei stării de insolvabilitate, până la împlinirea termenului de prescripţie, chiar dacă acesta a
fost suspendat sau întrerupt.
Verificarea insolvabilităţii debitorului se va face cel puţin o dată pe an, repetându-se, ori de câte ori se
consideră a fi necesar, toate investigaţiile care ar aduce noi probe cu privire la schimbarea situaţiei
debitorului.
În cazul în care se constată că debitorul a dobândit venituri sau bunuri urmăribile după declararea
stării de insolvabilitate, organele de executare vor lua măsuri de redebitare a sumelor şi de executare silită a
debitorului, dacă este necesar.
2.3. Stingerea creanţelor fiscale prin anulare (amnistia fiscală).
În situaţii excepţionale, dar bine întemeiate, poate avea loc stingerea creanţelor fiscale prin anularea
lor dispusă printr-o hotărâre emisă, fie de către Guvern, fie de către autorităţile publice locale, după cum
creanţa datorată este sursă de alimentare a unui buget central (al statului) sau a unui buget local ( al unei
unităţi administrativ-teritoriale).
Aşadar, amnistia fiscală este o modalitate de stingere a creanţelor fiscale ce nu conduce la realizarea
acestora.
Condiţiile de acordare a acesteia se stabilesc prin actul cu caracter normativ care o dispune, şi ca atare
poate beneficia de norma respectivă orice persoană fizică sau juridică ce are calitatea de debitor fiscal şi se
încadrează în respectivele condiţii.
VII. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:
1) Ce se intampla in caz de neplata la termen a creantelor fiscale?
2) Care este momentul la care se considera efectuata plata?
3) Poate interveni compensarea intre creante fiscale destinate prin lege sa
alimenteze bugete publice diferite? In ce conditii?
4 ) Care sunt cazurile care atrag suspendarea cursului prescriptiei?
5) Care sunt cazurile care atrag incetarea prescriptiei?
VIII. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Care sunt modalitatile de stingere a creantelor fiscale care conduc la realizarea lor fara interventia
fortei de constrangere a statului?
a) plata. b) restituirea. c) compensarea.
2. Care sunt modalitatile de realizare a platii?
a) in numerar. b) prin virament bancar. c) prin mandat postal.
3. Care este consecinta suspendarii cursului presciptiei?
a) cursul prescriptiei continua de unde s-a oprit in momentul producerii suspendarii. b) cursul
prescrptiei se reia incepand sa curga un nou termen. c) niciuna.

4. Care este consecinta intreruperii cursului presciptiei?
a) cursul prescriptiei continua de unde s-a oprit in momentul producerii intreruperii. b) cursul
prescrptiei se reia incepand sa curga un nou termen. c) niciuna.
5. Care este termenul de prescriptie a creantelor fiscale?
a) 3 ani. b) 10 ani. c) 5 ani.
Răspunsurile corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.

IX. TESTE DE EVALUARE:
1. Cum se calculeaza majorarile de intarziere?
a) pentru fiecare zi de intarziere. b) pentru fiecare luna si/sau fractiune de luna de intarziere. c)
pentru fiecare an de intarziere.
2. Cum se stabilesc termenele de plata?
a) prin lege. b) prin acordul partilor. c) de catre Ministerul Finantelor Publice.
3. Ce conditii trebuie indeplinite pentru a putea opera compensarea?
a) creanta sa fie certa si exigibila. b) sa existe doua creante reciproce. c) sa nu fi intervenit alta
modalitate de stingere reglementata prin lege.
4. In ce conditii se declara starea de insolvabilitate a debitorului fiscal?
a) cand persoana fizixa a decedat, ori persoana juridica isi inceteaza existenta sau intra in
procedura de reorganizare judiciara.
b) cand debitorul fiscal nu are nici un fel de bunuri sau valori urmaribile.
a) cand debitorul fiscal nu poate fi gasit nici la domiciliul fiscal si nici in locurile unde se cunostea
ca ar detine bunuri urmaribile.
5. Cui se comunica decizia pronuntata de organul fiscal in faza administrativa?
a) contestatorului. b) organului fiscal emitent al actulului contestat. c) persoanelor introduse in
cauza. d) tutror celor de mai sus.
TEMĂ PENTRU ACASĂ: Cazurile de suspendare si de incetare a cursului prescrptiei.

TEMA 11 STINGEREA CREANŢELOR FISCALE PRIN EXECUTAREA SILITĂ
I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
• studentul să cunoasca intinderea si continutul notiunilor de executare silita a creantelor fiscale,
proprire executre silita mobiliara si imobiliara.
• studentul sa cunoasca mecanismele de functionare a tuturor modalitatilor de executare silita a
creantelor fiscale.
• studentul să cunoasca conditiile si limitele realizarii modalitatilor de executare silita a creantelor
fiscale.
II. COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
• studentul să fie capabil să indentifice corect modalitatea de executare silita a creantelor fiscale
aplicabila in cauza..
• studentul sa fie capabil sa aplice dispozitiile procedural-fiscale pentru oricare dintre modalitatile de
executare silita a creantelor fiscale.
• studentul să fie capabil sa aplice corect, atat dispozitiile cuprinse in Codul de procedura fiscala, cat si
pe acelea din Codul de procedura civila.
III. CUVINTE CHEIE: executare silita a creantelor fiscale, executor fiscal, poprire, executare silita mobiliara si
imobiliara, bunuri exceptate de la executare silita.
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
1. Aspecte introductive privind executarea silită a creanţelor fiscale.
2. Modalitati de executare silita.
2.1. Executarea silită prin poprire.
2.2. Executarea silită mobiliară.
2.3. Executarea silită imobiliară.
3. Valorificare bunurilor şi distribuirea sumelor rezultate din executarea silită
3.1. Valorificarea bunurilor.
3.2. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită.
V. REZUMAT:
In cadrul acestei teme sunt prezentate procedurile legale dupa care se realizeaza stingerea creantelor
fiscale prin executare silita, respectiv conditiile declansarii executarii silite, organele de executare, dar si o
analiza a fiecareia dintre formele de executare silita consacrate legislativ.
I. CONŢINUTUL TEMEI:
Executarea silită este o modalitate de realizare a creanţelor fiscale, dar nu prin onorarea de bună -voie
a acestora de către debitorul fiscal, ci prin intervenţia forţei de constrâng ere a statului.
Utilizarea acestei modalităţi de stingere a creanţelor bugetare are un caracter de excepţie, regula
având în vedere ipoteza onorării benevole a creanţelor datorate bugetelor publice, motiv pentru care
executarea silită poate să intervină doar după împlinirea termenului de scadenţă.

Un alt motiv pentru care se recurge la executarea silită în ultimă instanţă este şi faptul că ea poate să
conducă la realizarea integrală a creanţei fiscale, dar poată să conducăşi la realizarea ei parţială, sa u chiar să
nu determine realizarea creanţei, adeseori creanţa urmând a fi stinsă prin declararea stării de insolvabilitate a
debitorului.
Nu în ultimul rând, executarea silită este utilizată doar după ce s -au epuizat celelalte posibilităţi de
realizarea a creanţelor fiscale întrucât intervenţia forţei de constrângere a statului, deşi are menirea de a
restabili ordinea de drept şi legalitatea, ea are totuşi un pronunţat caracter represiv şi poate deschide calea
unor abuzuri din partea celor chemaţi să aplice legea. Pentru acest motiv, de altfel, legiuitorul a şi reglementat
o procedură foarte riguroasă de efectuare a executării silite care să permită statului să îşi realizeze interesul
fiscal fără să devină represiv faţă de debitorii săi.
1. Aspecte introductive privind executarea silită a creanţelor fiscale.
O primă precizare ce se impune a fi făcută se referă la subiecţii implicaţi în raporturile juridice ce iau
naştere cu ocazia executării silite.
Întrucât aceste raporturi juridice sunt raporturi de drept financiar public, vor exista două categorii de
subiecţi:
organele de executare silită (subiecţii activi ai executării silite); debitorii
fiscali (subiecţii pasivi ai executării silite).
Organele de executare silită sunt organele fiscale specializate, cu competenţă instituită prin lege în
legătură cu colectarea creanţelor fiscale.
Analizând competenţa acestor organe ne vom referi pentru început la competenţa lor materială.
În concret este vorba despre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ce funcţionează la nivel central
în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi care are structuri în teritoriu aflate în subordinea sa. Ea este
însărcinată cu colectarea şi urmărirea tuturor categoriilor de creanţe datorate bugetelor publice centrale (ale
statului), mai puţin bugetelor publice locale.
Creanţele datorate acestora din urmă sunt colectate şi urmărite de către structurile specializate ce
funcţionează în cadrul primăriilor, autorităţile administraţiei publice locale fiind cele chemate să colecteze şi
să administreze aceşti bani publici.
În ceea ce priveşte prima categorie de organe de executare silită, C. pr. fisc. distinge între creanţele
fiscale şi cele bugetare, astfel:
a) creanţele fiscale vor fi urmărite silit de către organele fiscale;
b) creanţele bugetare care se încasează, se administrează, se contabilizeazăşi se utilizează de către instituţiile
publice ca venituri proprii sau rezultate din raporturi juridice contractuale vor fi urmărite silit de către
organele proprii cu atribuţii în acest sens.
Din cele arătate mai sus rezultă că sunt îndrituite să efectueze executări silite nu doar organele fiscale
ale statului, ci şi alte instituţii publice pentru recuperarea creanţelor ce le sunt datorate.
Şi în ceea ce priveşte competenţa teritorială a organelor de executare silită trebuie făcute unele
precizări.
În primul rând, procedura de executare silită revine în competenţa organului de executare în a cărui
rază teritorială se găsesc bunurile sau valorile urmăribile.
În al doilea rând, debitorii fiscali se află în evidenţa fiscală a organelor unde ei îşi au domiciliul sau
sediul. În acest caz, organul fiscal competent se numeşte organ de coordonare.

Atunci când debitorul fiscal îşi are domiciliul sau sediul, pe de o parte, şi bunurile sau valoril e
urmăribile, pe de altă parte în raza teritorială a aceluiaşi organ fiscal, atunci organul de executare coincide cu
organul de coordonare.
Atunci când debitorul fiscal îşi are domiciliul sau sediul pe raza teritorială a unui organ fiscal, iar
bunurile sau valorile urmăribile se găsesc pe raza teritorială a altui organ fiscal, cel de coordonare va întocmi
dosarul de executare silităşi va solicita organelor de executare competente să efectueze procedura de
executare silită în condiţiile legii şi sub îndrumarea sa.
Această regulă prezintăşi o excepţie în cazul în care este evident pericolul de înstrăinare, distrugere
sau substituire a bunurilor urmăribile ori de sustragere de la executare silită. În astfel de împrejurări, organul
de coordonare poate proceda la indisponibilizarea şi executarea silită a bunurilor sau valorilor, indiferent de
locul unde s-ar afla acestea.
Organele de executare silită cuprind în structurile lor o serie de funcţionari publici împuterniciţi de lege
să declanşeze şi să efectueze procedurile legale de executare silită a creanţelor fiscale. Ei se numesc executori
fiscali.
În calitatea lor de funcţionari publici, executorii fiscali au o serie de atribuţii generale, specifice
funcţionarilor publici, dar şi o serie de îndrituiri speciale menite să caracterizeze şi să delimiteze activităţile lor
specifice.
Astfel, executorii fiscali sunt împuterniciţi să efectueze procedurile de executare silită printr-o
legitimaţie de serviciu şi o delegaţie emisă de către organul de executare silită.
În temeiul acestor documente şi pentru realizarea procedurilor de executare silită, executorii fiscali au
o serie de îndrituiri legale, şi anume:
• să intre în orice incintă de afaceri a debitorului persoană juridică sau în alte incinte unde acesta îşi
păstrează bunurile sau valorile care pot fi executate silit;
• să analizeze evidenţa contabilă a persoanelor juridice în scopul identificării terţilor care datorează sau
deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;
• să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori urmăribile aparţinând debitorului
persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile unde acesta păstrează astfel de bunuri sau valori;
• să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constituii probe în
determinarea bunurilor proprietate a debitorului.
Realizarea în concret a acestor îndrituiri este posibilă numai în anumite condiţii, pentru a nu se crea
situaţii în care executorii fiscali să abuzeze de drepturile lor. Astfel, executorul fiscal poate intra în încăperile
ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane fizice numai cu consimţământul acesteia, iar în caz de
refuz, numai cu autorizarea instanţei judecătoreşti conform dispoziţiilor C. pr. civ.
De asemenea, accesul executorului fiscal în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului
persoană fizică sau juridică este posibil doar între orele 6,00-20,00 şi numai în zilele lucrătoare. Accesul la alte
ore decât cele indicate sau în zilele nelucrătoare este posibil numai în situaţii excepţionale justificate de
pericolul înstrăinării ori deteriorării unor bunuri sau valori urmăribile.
Existăşi împrejurări în care debitorul fiscal se sustrage cu rea-credinţă de la executarea silită, refuzând
astfel accesul executorului fiscal în locuinţa, incintele de afaceri ori în încăperile pe care acesta de deţine. În
asemenea împrejurări, executorul fiscal poate să pătrundă în aceste spaţii, respectând condiţiile de mai sus şi
asigurându-se de prezenţa (şi implicit protecţia) unui reprezentant al poliţiei ori jandarmeriei sau a altui agent
al forţei publice, precum şi a doi martori majori.

Debitorii fiscali sunt subiecţii pasivi ai executării silite şi pot fi persoane fizice sau juridice ori asocieri de
persoane fără personalitate juridică.
Debitorii fiscali răspund cu bunurile sau valorile personale atât pentru propriile lor debite, dar şi
pentru debitele pentru care sunt răspunzători în mod solidar alături de alţi debitori fiscali.
Condiţiile executării silite se referă la un ansamblu de împrejurări care trebuie să se împlinească pentru
ca executarea silită să poate fi declanşată. Ele se referă la următoarele aspecte:
1 să existe un titlu executoriu în temeiul căruia să se declanşeze executarea silită;
2 creanţa să fie certăşi exigibilă;
3 termenul de scadenţă să se fi împlinit fără să se fi stins creanţa prin nici una din modalităţile de
stingere a creanţelor fiscale reglementate de lege;
4 executarea silită să fie declanşată înainte de împlinirea termenului legal de prescripţie (prin împlinirea
acestuia se stinge dreptul organului fiscal de a mai cere executarea silită);
5 să se fi efectuat procedurile legale de înştiinţare a debitorului cu privire la existenţa creanţei sale, de
somare a acestuia să efectueze plata şi de atenţionare as upra iminenţei declanşării executării silite.
Executarea silită, aşa cum am mai arătat, nu se poate efectua decât în temeiul unui titlu executoriu
emis de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debi torul
fiscal.
Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea
termenului de plată.
Titlul executoriu, asemeni titlului de creanţă este un act administrativ fiscal. El trebuie să conţină
elementele obişnuite oricărui act administrativ fiscal, dar şi o serie de elemente specifice, şi anume:
codul de identificare fiscală; domiciliul fiscal al debitorului şi orice alte date de identificare; cuantumul şi
natura sumelor datorate şi neachitate; temeiul legal al puterii executorii a titlului.
Titlurile executorii emise de către alte organe competente care privesc creanţe fiscale se transmit în
termen de ce mult 30 de zile organelor de executare silită pentru a fi puse în executare. Acestea din urmă,
trebuie să confirme organului emitent al actului primirea unui astfel de titlu executoriu în termen de 30 de
zile.
În cazul în care instituţiile publice transmit organelor de executare silită din subordinea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală astfel de titluri pentru executare silită, sumele realizate se fac venit la
bugetul de stat.
Comunicarea somaţiei este o procedură prealabilă declanşării executării silite în oricare din formele ei.
Somaţia este un act administrativ fiscal care, alături de toate elementele obişnuite acestei categorii de acte şi
pe care le-am prezentat într-un capitol anterior, cuprinde şi o serie de elemente specifice, şi anume:
numărul dosarului de executare silită; suma pentru care se începe executarea silită; termenul în care cel somat
urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu; indicarea consecinţelor neefectuării plăţii.
Derularea unei executări silite se face după nişte reguli general valabile în cadrul oricărei forme de
executare silită, stabilite prin lege şi care se referă la următoarele aspecte:
• executarea silită se poate întinde asupra tuturor bunurilor sau veniturilor urmăribile ale debitorului, iar
valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară realizării creanţelor fiscale şi cheltuielilor de
executare;
• bunurile supuse unui regim special de circulaţie pot fi urmărite numai cu respectarea condiţiilor
prevăzute în legile speciale care le reglementează regimul juridic;

• în cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalităţile de
executare silită prevăzute de lege;
• executarea silită a creanţelor fiscale nu se perimează;
• executarea silită se desfăşoară până la stingerea integrală a creanţei fiscale înscrise în titlul executoriu,
inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de întârziere ori a altor sume datorate sau acordate, potrivit legii, prin
acesta, precum şi a cheltuielilor de executare;
• în cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute dobânzi, penalităţi de întârziere sau alte sume fără
să se fi stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de către organul de executare şi consemnate într-un
proces-verbal care constituie titlu executoriu şi care se comunică debitorului fiscal;
• faţă de terţi, inclusiv faţă de stat, o garanţie reală, precum şi celelalte sarcini reale ce grevează asupra
bunurilor au un grad de prioritate care se stabileşte de la momentul în care acestea au fost făcute publice de
către titularii lor prin oricare din mijloacele de publicitate prevăzute de lege;
• în vederea declanşării executării silite, organele de executare se pot folosi de oricare din mijloacele de
probă reglementate de C. pr. fisc. în vederea determinării averii şi a venitului debitorului;
• terţii nu se pot opune sechestrării unor bunuri sau valori urmăribile invocând un drept de gaj, ipotecă
sau privilegiu, dar vor participa la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor;
• în toate actele de executare silită trebuie să se indice titlul executoriu şi să se arate natura şi întinderea
debitului ce face obiectul executării.
Pe parcursul derulării sale, executarea silită poate suporta unele modificări sau poate înceta, fără ca
procedura să fi fost parcursă integral.
Toate măsurile de executare silită aplicate în temeiul legii încetează dacă intervine o cauză de acest
gen, iar acest lucru trebuie comunicat debitorului fiscal supus măsurilor de executare silită în termen de cel
mult 5 zile.
Obiectul executării silite îl formează bunurile sau valorile urmăribile şi pot fi supuse executării silite
atât bunurile mobile, cât şi bunurile imobile.
În funcţie de natura bunurilor asupra cărora cade executarea silită, se stabilesc şi modalităţile de
realizare a executării silite, astfel: executarea silită prin poprire (cade asupra veniturilor debitorului);
executarea silită mobiliară (cade asupra bunurilor mobile ale debitorului); executarea silită imobiliară (cade
asupra bunurilor imobile ale debitorului); executarea silită a ansamblului de bunuri (cade tot asupra bunurilor
mobile sau imobile ori asupra veniturilor debitorului, dar ele formează împreună un întreg a cărui valoare se
poate realiza mai bine în cadrul ansamblului decât printr-o valorificare separată a fiecăreia dintre ele);
executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini (cade asupra unui imobil care prin
natura sa este compus din mai multe bunuri mobile şi imobile).
Fiecare dintre aceste modalităţi de executare silită are reglementată o procedură proprie, riguroasă
care să conducă la realizarea interesului public privind colectarea banului public, dar menită, în acelaşi timp să
protejeze persoana debitorului fiscal şi a familiei sale de riscul de a le fi încălcate drepturile pe care ei le au.
2. Modalitati de executare silita.
2.1. Executarea silită prin poprire.
Poprirea este acea modalitate de executare silită a creanţelor fiscale ce cade asupra sumelor de bani
reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti exprimate în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri
mobile necorporale deţinute şi/sau datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane sau pe care
aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.
Orice modalitate de executare silită, deci şi executarea silită prin poprire este precedată de procedura

comunicării somaţiei.
Aceasta trebuie să fie însoţită de un exemplar al titlului executoriu. Cu acest prilej i se comunică
debitorului şi faptul că mai dispune de un termen de 15 zile pentru a stinge creanţa sau pentru a face dovada
acestui fapt.
Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul se va continua executarea
silită.
Procedura executării silite prin poprire poate viza atât veniturile debitorului persoană fizică, cât şi pe
cele ale peroanelor juridice. Ea se înfiinţează de către organul de executare silită printr-o adresă care va fi
trimisă terţului poprit prin scrisoare recomandată însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu.
Adresa de înfiinţare a popririi trebuie să cuprindă: denumirea şi sediul organului de executare;
numărul şi data emiterii; denumirea şi sediul sau numele, prenumele şi domiciliul terţului poprit; temeiul legal
al executării silite prin poprire; datele de identificare a debitorului; numărul şi data titlului executoriu, precum
şi organul emitent al acestuia; natura creanţei fiscale; cuantumul creanţei fiscale pentru care s -a înfiinţat
poprirea, când acesta este mai mic decât cel evidenţiat în titlul executoriu datorită stingerii parţiale a
debitului; contul în care urmează a se vira sume reţinută; semnătura şi ştampila organului de executare.

Terţul poprit este persoana fizică sau juridică ce datorează sume de bani debitorului fiscal, cu orice
titlu, sau care le va datora în viitor în baza unor raporturi juridice existente la data la care poprirea a devenit
executorie.
Poprirea se consideră înfiinţată de la data la care terţul poprit a primit adresa de înfiinţare a popririi
din partea organului de executare silită, motiv pentru care cel dintâi trebuie să înregistreze atât ziua cât şi ora
primirii adresei respective.
Poprirea înfiinţată anterior ca măsură asigurătorie devine executorie prin comunicarea copiei
certificate de pe titlul executoriu făcută terţului poprit şi înştiinţarea, în acelaşi timp, a debitorului despre
acest fapt.
De îndată ce s-a realizat înfiinţarea popririi, organul de executare trebuie să îl înştiinţeze despre acest
fapt şi pe debitorul fiscal.
După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat să facă de îndată toate reţinerile prevăzute de lege
şi să vireze sumele astfel reţinute în conturile indicate de organul de executare. De asemenea, el trebuie să
indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite şi să înştiinţeze organul de executare despre acest lucru.
El mai este obligat, dacă are cunoştinţă despre aceste situaţii, să informeze în scris organul de
executare despre existenţa altor creditori ai debitorului fiscal.
În eventualitatea în care sumele datorate debitorului de către terţul poprit sunt poprite şi de către alţi
creditori ai acestuia, terţul poprit trebuie să îi înştiinţeze în scris despre acest fapt şi apoi să procedeze la
distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferinţă stabilită prin lege.
Aşa cum am mai arătat, executarea silită prin poprire poate să cadă asupra veniturilor debitorilor
persoane fizice sau juridice. Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice prezintă unele
particularităţi faţă de cea care vizează veniturile persoanelor juridice.
Astfel, sumele ce reprezintă drepturi băneşti ale debitorului persoană fizică realizate ca angajat,
pensiile de orice fel precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi numai
în condiţiile şi limitele prevăzute de C. pr. civ. această reglementare are ca scop protejarea mijloacelor minime
de existenţă ale debitorului fiscal şi familiei acestuia.
În cazul în care terţul poprit declară în mod eronat organului de executare că nu datorează sume de
bani debitorului fiscal urmărit, ori în cazul în care efectuează orice operaţiuni menite sa îl sprijine pe debitorul
fiscal în încercarea de a se sustrage executării silite, terţul poprit va fi obligat în solidar cu debitorul fiscal la
plata sumelor sustrase de sub poprire.
Dacă totuşi terţul poprit înştiinţează organul de executare că nu datorează sume de bani debitorului
fiscal, sau invocă orice alte neregularităţi, instanţa judecătorească va fi sesizată de către organului de
executare, ea urmând a se pronunţa asupra menţinerii sau ridicării executării silite, în regim de urgenţă.
În cazul în care, prin hotărârea judecătorească se dispune menţinerea popririi, aceasta va avea valoare
executorie şi va reprezenta temeiul declanşării executării silite împotriva terţului poprit.
2.2. Executarea silită mobiliară.
Executarea silită mobiliară este, aşa cum sugereazăşi denumirea, acea modalitate a executării silite ce
cade asupra bunurilor mobile ale debitorului persoană fizică sau juridică.

Procedura executării silite mobiliare este precedată de procedura comunicării somaţiei, aşa cum s -a
arătat şi în secţiunea consacrată executării silite prin poprire.
În literatura de specialitate s-a realizat împărţirea procedurii executării silite mobiliare în trei mari
etape, şi anume:
identificarea bunurilor mobile urmăribile; aplicarea sechestrului aspra bunurilor mobile ce vor fi supuse
executării silite; valorificarea bunurilor sechestrate în vederea realizării creanţei.
A. Pentru identificarea bunurilor mobile urmăribile executorii fiscală îşi pot valorifica toate îndrituirile
conferite de lege cu privire la accesul acestora în încăperile şi incintele ce aparţin debitorilor fiscali.
În cederea identificării corecte a bunurilor mobile urmăribile trebuie stabilit, în cazul debitorilor
persoane juridice, care sunt bunurile exceptate de la executarea silită mobiliară. Potrivit dispoziţiilor legale,
sunt considerate bunuri necesare vieţii şi muncii debitorului şi familiei acestuia, următoarele:
bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor şi la formarea profesională, precum şi cele
strict necesare exercitării profesiei sau a altei ocupaţii cu caracter permanent, inclusiv cele necesare
desfăşurării activităţii agricole, cum sunt uneltele seminţele, îngrăşămintele, furajele şi animalele de producţie
şi de lucru;
bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului şi familiei sale, precum şi obiectele de cult
religios, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel; alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de 2
luni, iar dacă se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare până la noua recoltă; combustibilul
necesar debitorului şi familiei sale pentru încălzit şi pentru prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarnă;
obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave; bunurile declarate
neurmăribile prin alte dispoziţii legale.
Precizăm faptul că bunurile debitorului persoană fizică necesare desfăşurării activităţii de comerţ nu
sunt exceptate de la executarea silită.
În cazul în care sunt supuse urmăririi bunuri care au un regim special de circulaţie, organele de
executare silită vor sesiza de îndată organele competente, în funcţie de natura acelor bunuri.
Identificarea bunurilor nu presupune doar stabilirea bunurilor urmăribile, ci şi o inventariere a
bunurilor aflate la locul executării silite, precum şi o evaluare a acestora care să permită organelor de
executare să stabilească dacă există resurse suficiente pentru realizarea creanţei sau este necesară
identificarea şi a altor bunuri urmăribile ori declanşarea şi a altei modalităţi de executare silită.
În această fază evaluarea este făcută de către executorul fiscal în raport cu posibilităţile de apreciere
de care acesta dispune. Dacă evaluarea nu este posibilă în felul acesta, înainte de etapa valorificării bunurilor
se vor efectua expertize de evaluare.
B. Cea de a doua etapă a executării silite mobiliare se referă la aplicarea sechestrului.
Sechestrul se aplică prin întocmirea unui proces verbal şi el se instituie indiferent dacă bunurile
urmăribile se află în posesia debitorului sau la un terţ.
Nu se aplică sechestrul asupra bunurilor dacă, în urma evaluării, se constată că nu s-ar acoperi decât
cheltuielile de executare silită.
Prin sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj care
conferă acestuia, în raport cu alţi creditori, toate drepturile consacrate în legislaţia civilă.
De la data întocmirii procesului verbal de sechestru, bunurile sechestrate sunt considerate
indisponibilizate. Aceasta înseamnă că pe toată durata executării silite, debitorul nu mai poate dispune de
aceste bunuri decât cu aprobarea dată, în condiţiile legii, de organul competent. Orice act de dispoziţie care

intervine ulterior indisponibilizării este lovit de nulitate absolută.
Pentru bunurile mobile sechestrate anterior ca măsură asigurătorie nu este necesară o nouă
sechestrare, dar executorul fiscal, la începerea executării silite, este obligat să verifice dacă bunurile respective
se mai găsesc la locul aplicării sechestrului sau dacă nu au fost substituite ori degradate.
În cazul în care nu au fost luate măsuri asigurătorii pentru realizarea integrală a creanţei fiscale şi la
începerea executării silite se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau sustragere de
la urmărire a bunurilor debitorului, aplicarea sechestrului asupra acestor bunuri se va realiza odată cu
comunicarea somaţiei.
Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lăsate în custodia debitorului, a creditorului sau a altei
persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal, după caz, sau vor fi ridicate şi
depozitate de către acesta din urmă în spaţiile speciale amenajate în acest scop ale organului de executare
silită.
Atunci când bunurile sunt lăsate în custodia debitorului sau a altei persoane desemnate în acest sens şi
când se constată că există pericol de substituire ori de degradare a acestora, executorul fiscal poate aplica
sigiliul asupra bunurilor respective.
Dacă bunurile sechestrate sunt sume de bani în lei sau în valută, titluri de valoare, obiecte din metale
preţioase, pietre preţioase, obiecte de artă sau colecţii de valoare vor fi ridicate şi depuse la unităţile
specializate, cel mai târziu în a doua zi lucrătoare după data întocmirii procesului verbal de sechestru.
Procesul verbal de sechestru se întocmeşte în cel puţin două exemplare: unul rămâne la dosarul de
executare silită, iar celălalt i se predă sub semnătură sau i se comunică debitorului fiscal. Atunci când este
cazul, se înmânează un exemplar al procesului verbal de sechestru şi custodelui care îl semnează cu menţiunea
de primire a bunurilor în păstrare. Dacă se sechestrează şi bunuri gajate pentru garantarea creanţelor altor
creditori, organul de executare le va trimite şi acestora un exemplar din procesul verbal de sechestru.
În vederea valorificării bunurilor, organul de executare este obligat să verifice dacă bunurile sechestrate se
găsesc la locul menţionat în procesul verbal de sechestru, precum şi dacă nu au fost substituite sau degradate.
În cazul în care, cu ocazia verificării, se constată existenţa unor astfel de situaţii, executorul fiscal va încheia
proces verbal de constatare şi va sesiza organele de urmărire penală, dacă va constata că există persoane care
se fac vinovate de această situaţie.
2.3. Executarea silită imobiliară
Executarea silită imobiliară este acea modalitate de executare silită care are ca obiect bunurile imobile
aparţinând debitorilor fiscali, persoane fizice sau juridice.
Procedura executării silite imobiliare coincide într-o mare măsură cu procedura prezentată anterior
pentru bunurile mobile. Apar totuşi unele diferenţe determinate de regimul juridic specific imobilelor.
Executarea silită imobiliară se întinde de plin drept şi asupra bunurilor accesorii bunului imobil, dar
acestea nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul.
Procedura executării silite imobiliare parcurge aceleaşi trei etape deja cunoscute.
Astfel, în cadrul etapei identificării bunurilor urmăribile trebuie făcută precizarea că, în cazul executării
silite a persoanelor fizice, nu poate fi urmărit spaţiul minim de locuit necesar debitorului şi familiei sale.
Această categorie de bunuri exceptate de la executarea silită mobiliară nu operează dacă urmărirea silită se
face pentru stingerea unor creanţe rezultate din săvârşirea de infracţiuni.
Referitor la etapa aplicării sechestrului menţionăm că ea se realizează tot prin întocmirea unui proces

verbal de sechestru ce va cuprinde menţiunile arătate anterior cu precizarea că sechestrul aplicat asupra
bunurilor imobile constituie ipotecă legală.
Cu ocazia aplicării sechestrului, şi pe toată durata executării silite, organul de executare poate numi un
administrator-sechestru, dacă această măsură este apreciată a fi necesarăşi oportună pentru administrarea
imobilului urmărit, respectiv pentru încasarea chiriilor, a arendei şi a altor venituri obţinute din administrarea
acestuia, inclusiv pentru apărarea în litigii referitoare la imobilul respectiv.
În termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de sechestru, debitorul fiscal poate solicita
organului de executare silită ca plata integrală a creanţelor fiscale să se facă din veniturile bunului imobil
urmărit sau din alte venituri ale sale în timp de cel mult 6 luni. De la data aprobării acestei cereri, executarea
silită imobiliară se suspendă. Organul de executare silită poate dispune, însă, reluarea executării silite pentru
motive temeinice, cum ar fi riscul iminent ca bunul să se degradeze ori să fie distrus.
În cadrul etapei valorificării bunurilor, cele mai mari diferenţe faţă de cele arătate în cadrul executării
silite mobiliare, apar în cadrul procedurii de licitaţie.
Astfel, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor imobile cumpărătorii pot solicita plata preţului în rate, pe
parcursul a cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minim 50% din preţul de adjudecare şi cu plata dobânzilor
stabilite de legislaţia fiscală. Organul de executare va fi chemat să stabilească condiţiile şi termenele de plată.
Deşi şi-a adjudecat imobilul, iar în cazul vânzării cu plata în rate cumpărătorul devine proprietarul
bunului înainte de al fi achitat, totuşi el nu poate să îl înstrăineze înainte de a efectua plata integrală a preţului
şi a dobânzii stabilite.
Vânzarea la licitaţie a bunurilor imobile atrage în sarcina organului de executare obligaţia de a încheia
procesul verbal de adjudecare în termen de cel mult 5 zile de la data efectuării plăţii integrale a preţului sau a
avansului mai sus menţionat, dacă bunul a fost vândut cu plata în rate.
Procesul verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de proprietate
operând de la data încheierii acestuia.
În cazul vânzării cu plata în rate se va trimite un exemplar al procesului verbal de adjudecare la biroul
de carte funciară pentru a se înscrie interdicţia de înstrăinare şi grevare a bunului până la plata integrală a
preţului şi a dobânzii stabilite.
Cumpărătorul care nu plăteşte restul de preţ în condiţiile şi la termenele stabilite va putea fi executat
silit în temeiul titlului executoriu emis de organul de executare pe baza procesului verbal de adjudecare.
În ceea ce priveşte modalităţile de valorificare a bunurilor imobile trebuie subliniat că ele sunt, în
principiu, aceleaşi, cu precizarea că, prin natura lor bunurile imobile nu pot fi înstrăinate prin vâ nzarea lor în
regim de consignaţie.
3. Valorificare bunurilor şi distribuirea sumelor rezultate din executarea silită
3.1. Valorificarea bunurilor.
Cea de a treia etapă a procedurii de executare silită se referă la valorificarea bunurilor sechestrate.
În cazul în care creanţa fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile de la data întocmirii procesului verbal
de sechestru se va trece la valorificarea bunurilor.
Pentru început, dacă nu a fost posibilă evaluarea bunurilor urmăribile de către executorul f iscal, se va
proceda la efectuarea acestor operaţiuni de către experţii evaluatori (atunci când nu există acte de
provenienţă sau ele nu sunt edificatoare, ori gradul de uzură a bunurilor nu permite nespecialiştilor stabilirea
valorii reale a acestora).

Cheltuielile ocazionate de efectuarea acestor expertize sunt incluse în categoria cheltuielilor de
executare şi se vor recupera de la debitor.
Valorificarea bunurilor se poate realiza prin una din următoarele modalităţi:
• vânzarea prin înţelegerea părţilor;
• vânzarea directă;
• vânzarea prin licitaţie publică;
• vânzarea în regim de consignaţie
• alte modalităţi admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitaţii, agenţii imobiliare
sau societăţi de brokeraj, după caz.
1. Vânzarea prin înţelegerea părţilor este acea modalitate de valorificare a bunurilor prin care
cumpărătorul acestora este găsit de către debitorul fiscal, cu acordul organului de executare silită.
Din punct de vedere formal, debitorul este obligat să prezinte în scris org anului de executare
propunerile ce i s-au făcut şi nivelul de acoperire a creanţei, dar şi numele şi adresa potenţialului cumpărător,
precum şi termenul până la care se va face plata preţului propus.
Preţul propus de cumpărător şi acceptat de organul de executare nu poate fi mai mic decât preţul de
evaluare.
2. Vânzarea directă este acea modalitate de valorificare a bunurilor prin care cumpărătorul este găsit
de către organul de executare la ea putându-se apela în cazul în care urmează a fi vândute, în regim de
urgenţă, bunuri perisabile, dar şi bunuri de orice fel însă, fie înaintea începerii procedurii de vânzare la licitaţie
publică, fie pe parcursul sau după epuizarea acesteia dacă bunul nu a fost vândut.
Ca şi în cazul vânzării prin înţelegerea părţilor, principala condiţie ce trebuie îndeplinită pentru a se
putea realiza vânzarea directă este ca potenţialul cumpărător să ofere un preţ mai mare sau egal cu preţul de
evaluare.
Procedura de realizare a vânzării directe presupune efectuarea prealabilă a anunţului privind vânzarea.
Se poate apela la această formă de valorificare chiar şi atunci când există un singur cumpărător interesat.
Vânzarea directă se consemnează într-un proces verbal care constituie titlu de proprietate, iar un
exemplar de pe acesta se înmânează cumpărătorului a doua zi după ce a fost creditat contul de trezorerie
indicat de organul de executare, cu suma reprezentând preţul la care s -a convenit.
3. Vânzarea la licitaţie publică este acea modalitate de valorificare a bunurilor în cadrul căreia
cumpărătorul este găsit de către organul de executare silită pe parcursul unei licitaţii publice organizate de
către acesta.
Procedura de licitaţie, respectiv vânzarea la licitaţie a bunurilor sechestrate este organizată de către o
comisie de licitaţie.
Aceasta este compusă din 3 persoane desemnate de către organul de conducere al creditorului
bugetar şi condusă de un preşedinte.
Licitaţia debutează cu publicitatea vânzării care trebuie efectuată cu cel puţin 10 zile înainte de data
fixată pentru desfăşurarea licitaţiei.
Publicitatea se realizează prin afişarea anunţului privind vânzarea la sediul organului de executare
silită, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul şi domiciliul debitorului, la
locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, prin anunţuri într-un cotidian
naţional de largă circulaţie, într-un cotidian local, în pagina de Internet, în Monitorul Oficial al României,

partea a IV-a, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de lege.
Anunţul privind vânzarea este un act administrativ fiscal, astfel că el va cuprinde elementele obişnuite
ale unui asemenea act, dar şi o serie de elemente specifice.
Despre data, ora şi locul licitaţiei vor fi înştiinţaţi şi debitorul, administratorul-sechestru, custodele,
precum şi titularii drepturilor reale şi ai sarcinilor care grevează bunul urmărit.
Pentru a putea participa la licitaţie, toţi cei interesaţi trebuie să depună, cu cel puţin o zi înainte de
data licitaţiei, următoarele documente:
• oferta de cumpărare;
• dovada plăţii taxei de participare la licitaţie;
• împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, atunci când el nu se prezintă personal;
• certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, în cazul persoanelor juridice
române;
• actul de înmatriculare tradus în limba română, în cazul persoanelor juridice străine;
• copie de pe actul de identitate, în cazul persoanelor fizice române;
• copie de pe paşaport, în cazul persoanelor fizice străine;
• dovada, emisă de organele fiscale, că ofertantul nu are obligaţii fiscale restante. Ofertele de
cumpărare se pot depune direct sau se pot trimite prin poştă.
Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei la unităţile de
trezorerie. Ea se va restituii ofertanţilor care nu au fost declaraţi adjudecatari, în termen de 5 zile de la data
întocmirii procesului verbal de licitaţie.
Taxa nu se restituie ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, celor care au refuzat încheierea
procesului verbal de adjudecare, precum şi adjudecatarilor care nu au plătit preţul. Ea se reţine în contul
organului de executare pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită.
Adjudecatarilor li se va reţine taxa în contul preţului, urmând să mai achite doar diferenţa de 90% din
acesta.
Dacă plata taxei de participare la licitaţie s-a făcut prin decontare bancară, executorul fiscal va verifica,
la data ţinerii licitaţiei dacă a fost creditat contul curent general al Trezoreriei Statului indicat de organul de
executare.
Comisia de licitaţie verificăşi analizează documentele de participare şi afişează la locul licitaţiei, cu cel
puţin o oră înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertanţii care au depus documentaţia completă de
participare.
Preşedintele comisiei este cel care anunţă obiectul licitaţiei precum şi modul de desfăşurare a acesteia.
La termenul fixat pentru ţinerea licitaţiei executorul fiscal va da citire mai întâi anunţului de vânzare ,
iar apoi va da citire ofertelor scrise depuse cu respectarea condiţiilor legale prezentate anterior şi validate de
comisia de licitaţie.
Dacă la prima licitaţie nu s-au prezentat ofertanţii sau nu s-a obţinut cel puţin preţul de pornire (preţul
de evaluare), organul de executare va fixa un nou termen de licitaţie în cel mult 30 de zile de la data primei
licitaţii. Se va proceda la fel dacă bunul nu a fost vândut nici la a doua licitaţie în vederea organizării celei de a
treia licitaţii. Pentru fiecare termen de licitaţie se va face
o nouă publicitate a vânzării.
Preţul de pornire este, aşa cum am mai arătat preţul de evaluare pentru prima licitaţie, diminuat cu

25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru a treia licitaţie.
Licitaţia porneşte de la cel mai mare preţ cuprins în ofertele de cumpărare dacă acesta este superior
celui de evaluare, iar în caz contrar va începe de la acest din urmă preţ.
După licitarea fiecărui bun, comisia va întocmi un proces verbal privind desfăşurarea şi rezultatul
licitaţiei.
Adjudecarea se va face în favoarea participantului care a oferit preţul cel mai mare, dar nu mai puţin
decât preţul de pornire. În cazul prezentării la licitaţie a unui singur ofertant, comisia poate să îl declare
adjudecatar dacă oferă cel puţin preţul de pornire a licitaţiei.
După ce a câştigat licitaţia, adjudecatarul este obligat să plătească preţul diminuat cu contravaloarea
taxei de participare. Plata se face în lei, în numerar la orice unitate de trezorerie sau prin decontare bancară
în termen de maxim 5 zile de la data adjudecării.
Dacă, însă, acesta nu plăteşte preţul, procedura vânzării la licitaţie se va relua în termen de 10 zile de
la data adjudecării, adjudecatarul fiind obligat să plătească cheltuielile ocazionate de noua licitaţie, iar în
cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie este mai mic, el va suporta şi diferenţa de preţ. Dacă la
următoarea licitaţie bunul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile
prilejuite de urmărirea acestuia.
Cu ocazia adjudecării, mai exact în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii preţului la care s -a făcut
adjudecarea, se întocmeşte proces verbal de adjudecare, care este un act administrativ fiscal ce conţine
elementele obişnuit ale unui astfel de act, dar şi anumite elemente cu caracter specific.
Procesul verbal de adjudecare se comunică (câte un exemplar) organului de executare coordonator şi
cumpărătorului.
Cheltuielile de executare silită cad în sarcina debitorului. Ele sunt avansate din bugetul organelor de
executare şi se recuperează de la debitori în temeiul unui proces verbal care constituie titlu executoriu şi care
se întocmeşte pe baza documentelor privind cheltuielile efectuate.
Dacă bunurile supuse executării silite nu au putut fi valorificate prin nici una din modalităţile de
valorificare prezentate mai sus, ele vor fi restituite debitorului cu menţinerea măsurii de indisponibilizare care
operează până la împlinirea termenului de prescripţie
În cadrul acestui termen, organul de executare poate relua oricând procedura de valorificare şi va
putea, după caz, să ia măsura numirii, menţinerii ori schimbării custodelui ori a administratorului -sechestru.
4. Vânzarea în regim de consignaţie este o modalitate de valorificare a bunurilor mobile î n cadrul
căreia organul de executare silită va preda bunurile unităţii specializate cu efectuare unor astfel de activităţi.
3.2. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită.
Sumele realizate în cursul procedurii de executare silită, indiferent prin care dintre modalităţi,
reprezintă totalitatea sumelor încasate în contul bugetar al organului de executare silită, după comunicarea
somaţiei.
Stingerea creanţelor se face în ordinea vechimii lor, acordându-se prioritate creanţei principale urmate
apoi de accesoriile acestora.
În cazul în care sumele realizate din executarea silită depăşesc întinderea creanţei împreună cu
accesoriile acestora şi cheltuielile de executare silită, diferenţa în plus realizată se va compensa cu alte
eventuale creanţe fiscale, iar dacă acestea nu există se vor restituii debitorului fiscal.
Alături de creanţele fiscale, uneori sunt concurente şi alte tipuri de creanţe ce revin în sarcina aceluiaşi

debitor fiscal. În astfel de împrejurări organele de executare vor proceda la distribuirea sumelor rezultate din
executarea silită în următoarea ordine de preferinţă:
• creanţele reprezentând cheltuielile de orice fel, făcute cu urmărirea si conservarea bunurilor al căror
preţ se distribuie;
• creanţele reprezentând salarii şi alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite şomerilor,
ajutoare pentru întreţinerea şi îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporară de
muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea sau întărirea sănătăţii, ajutoarele de deces acordate în
cadrul asigurărilor sociale de stat, precum şi creanţele reprezentând obligaţia de reparare a pagubelor cauzate
prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;
• creanţele rezultând din obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru copii sau de plată a altor sume periodice
destinate asigurării mijloacelor de existenţă;
• creanţele fiscale provenite din impozite, taxe şi din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului
de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, precum şi
bugetelor fondurilor speciale;
• creanţele rezultând din împrumuturi acordate de stat;
• creanţele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietăţii publice prin
fapte ilicite;
• creanţele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii sau executări
de lucrări, precum şi din chirii sau arenzi;
• creanţele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz;
• alte creanţe.

Pentru plata creanţelor care au aceeaşi ordine de preferinţă, dacă legea nu prevede altfel, suma
realizată din executare se repartizează între creditori, proporţional cu creanţa fiecăruia.

VII. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:
1) Ce este executarea silita a creantelor fiscale?
2) Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a se putea declansa executarea silita?
3) Care sunt organele de executare silita a creantelor fiscale?
4 ) Prin ce se particularizeaza executarea silita mobiliara de cea imobiliara?
5) Cum se realizeaza distribuirea sumelor la sfarsitul executarii silite?
VIII. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Care sunt modalitatile de realizare a executarii silite?
a) poprirea. b) executarea silita mobiliara. c) executarea silita imobiliara.
2. Procedura comunicarii unei somatii inaintea declansarii procedurii de executare silita este
obligatorie?
a) da. b) nu. c) da, in anumite imprejurari.
3. Executorul fiscal poate patrunde in orice incinta la orice ora a zilei?
a) da. b) nu. c) niciuna.
4. Care sunt modalitatile de valorificare a bunurilor mobile?
a) vanzarea directa. b) vanzarea prin intelegerea partilor. c) vanzarea la licitatie publica. d) vanzarea in
regim de consignatie.
5. Care sunt modalitatile de valorificare a bunurilor imobile?
a) vanzarea directa. b) vanzarea prin intelegerea partilor. c) vanzarea la licitatie publica.
Răspunsurile corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.
IX. TESTE DE EVALUARE:
1. Cand se considera infiintata poprirea?
a) In momentul in care tertului poprit ii este comunicata adresa de infiintare a popririi. b) In momentul in care
organul fiscal trimite adresa de infiintare a apopriri. c) In momentul in care tertul poprit confirma organului
fiscal ca are o datorie
patrimoniala catre debitorul fiscal.
2. Sunt exceptate de la executarea silita mobiliara:
a) alimentele necesate timp de 2 luni. b) combustibilul necesar incalzirii si prepararii hranei timp de 3 luni de
iarna. c) bunurile de uz personal sau casnic. d) obiectele personale cu valoare sentimentala.

3. Sunt exceptate de la executarea silita imobiliara:
a) bunurile imobile ale debitorului. b) spatiul minim de locuit necesar debitorului si familiei sale. c) bunurile
imobile nu se excepteaza.
4. Cine participa la distribuirea sumelor?
a) toti creditorii debitorului. b) numai creditorii fiscali. c) toate persoanele implicate in executarea silita,
inclusiv debitorul fiscal.
5. Ce valoare are procesul-verbal de adjudecare?
a) de somatie de plata. b) de titlu de proprietate. c) de incheiere a licitatie publice.
TEMĂ PENTRU ACASĂ: Simulati o procedura de licitatie.

TEMA 12 EVAZIUNEA FISCALĂ SI COMBATEREA EI
I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
• studentul să cunoasca intinderea si continutul notiunii de evaziune fiscala.
• studentul sa cunoasca mecanismele de functionare a situatiilor favorizante si a mijloacelor de
combatere a evaziunii fiscale.
• studentul să cunoasca conditiile si limitele combaterii evaziunii fiscale.
II. COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
• studentul să fie capabil să indentifice corect faptele de evaziune fiscala.
• studentul sa fie capabil sa aplice dispozitiile legale in materia combaterii faptelor de evaziune fiscala.
• studentul să fie capabil sa indentifice organele statului sau autoritatile publice implicate in cambaterea
evaziunii fiscale.
III. CUVINTE CHEIE: infractiune, evaziune fiscala, frauda fiscala internationala, masuri de combatere a evaziunii
si fraudei fiscale internationale.
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
Noţiunea, istoricul şi conţinutul evaziunii fiscale.
Infracţiunile de evaziune fiscală
Măsuri de combatere a evaziunii fiscale şi fraudei fiscale internaţionale.
V. REZUMAT:
In cadrul acestei teme este prezentata notiunea de evaziune fiscala, precum si formele acesteia, asa
cum au fost ele exprimate in literatura de specialitate. De asemenea, modulul cuprinde si o analiza a
infractiunilor de evaziune fiscala reglementate ca atare prin legea, in vigoate , in materie. Nu in ultimul rand
sunt marcate cele mai importante mijloace de combatere a evaziunii si fraudei fiscale internationale, utilizate
pe plan intern si international.
VI. CONŢINUTUL TEMEI:
1. Noţiunea, istoricul şi conţinutul evaziunii fiscale.
Unele dintre cele mai grave încălcări ale normei juridice, sub aspectul pericolului social, se
concretizează în săvârşirea de acte şi fapte de evaziune fiscală având un conţinut specific.
La ora actuală legiuitorul nu mai înţelege să definească conceptul de evaziune fiscală, dar considerăm
interesant de prezentat vechea definiţie cuprinsă în actul normativ recent abrogat: “sustragerea prin orice
mijloace, în întregime sau în parte, de la impunerea şi de la plata impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale extrabugetare, de către
persoanele fizice şi persoanele juridice, române sau străine”.
Această definiţie a conceptului de evaziune fiscală are la bază gândirea marilor jurişti români de la
începutul secolului şi, considerăm noi, ne permite o mai bună înţelegere a instituţiei şi a evoluţiei acesteia.
Astfel, dacă în perioada interbelică, acest concept era considerat a fi un instrument modern de muncă
al specialiştilor din sfera fiscalităţii, în perioada comunistă, care a urmat celui de al II-lea război mondial,
legislaţia românească nu a mai făcut referire la evaziunea fiscală, limitându-se la a reglementa sancţiuni, în
cazul săvârşirii de contravenţii, abateri administrative, ori infracţiuni cuprinse în sfera generală a răspunderii

juridice şi constrângerii de stat în domeniul veniturilor bugetare.
Examinând problema evaziunii fiscale în România, se poate constata că, de la marea reformă a
impozitelor directe din anul 1921 şi în special de la cea din anul 1929, legiuitorul fiscal a fost îndeosebi
preocupat de organizarea unui sistem de impunere şi de găsire a mijloacelor celor mai eficiente pentru
prevenirea şi represiunea evaziunii fiscale.
În anul 1923, desfiinţându-se impunerea minimalăşi atenuându-se sancţiunile severe prevăzute de
Legea din 1921 împotriva practicilor evazioniste, fiscul se vede lipsit de instrumentele de luptă împotriva
practicilor evazioniste şi a spiritului antifiscal manifestat de anumite categorii de contribuabili accentuat şi de
lipsa de pregătire a organelor în aplicarea legii, aspecte care au fost ignorate în parte de legiuitorul din 1921,
dar mai ales de acela din 1923.
Această situaţie determină legiferarea specială a măsurilor de represiune a evaziunii fiscale şi o
modificare radicală a metodelor de impunere pentru acele categorii de contribuabili care se puteau sustrage
cu multă uşurinţă de la onorarea obligaţiilor fiscale. Astfel, “legiferarea măsurilor de represiune a evaziunii
fiscale în anul 1929, marchează în România începutul luptei antievazioniste”.
Iată de ce una dintre definiţiile de referinţă evaziunii fiscale, în literatura juridică română, poate fi
considerată ca fiind foarte veche. Potrivit acesteia, prin evaziune fiscală se înţelege “totalitatea procedeelor
ilicite cu ajutorul cărora cei interesaţi sustrag, în totalitate sau o parte din averea lor obligaţiunilor stabilite
prin legile fiscale”.
S-a considerat în aceeaşi perioadă, în literatura de specialitate, că evaziunea fiscală este “rezultanta
logică a defectelor şi inadvertenţelor unei legislaţiuni impefecte şi încă rău asimilate, a metodelor şi
modalităţilor defectuase de aplicare, precum şi neprevederii şi nepriceperii legiuitorului, a cărui fiscalitate
excesivă este tot aşa de vinovată ca şi acei pe care îi provoacă prin aceasta la evaziune”.
Acelaşi autor mai arată : “Amenzile fiscale nu-l vor determina pe contribuabil să declare exact
veniturile pe care le are, ci el se va înconjura de precauţiuni mai minuţioase pentru a se sustrage de la
obligaţiunile sale faţă de Stat (…). Procedând abil, contribuabilii rămân în limita strictă a drepturilor lor, şi
statul nu poate căuta apărarea sa decât într-o legislaţie bine studiată, clarăşi precisă, într-un anumit fel
ştiinţifică. Singurul vinovat de producerea evaziunii fiscale prin astfel de mijloace este legiuitorul”.
“Contribuabilii găsesc anumite mijloace, şi exploatând insuficienţele legislaţiei, eludează în mod legal,
în total sau în parte impozitele, tocmai datorită acestei insuficienţe a legislaţiei”.
O asemenea concluzie a fost determinantă în crearea unui punct de vedere teoretic, care împarte
evaziunea fiscală în “ilicită”, “având uneori şi un caracter fraudulos”, şi “evaziunea fiscală legală sau tolerată”.
Astfel, prin evaziunea fiscală s-a înţeles “acţiunea contribuabilului de a ocoli legea recurgând la o
combinaţie neprevăzută de legiuitor, şi deci tolerată prin scăpare din vedere. Ea nu poare fi posibilă decât
datorită unei inadvertenţe sau lacune a legii şi este frecventă mai ales în epoci când apar noi forme de
întreprinderi sau noi impozite”.
Pe de altă parte, prin evaziunea fiscală ilicită s-a înţeles “acţiunea contribuabilului care violează o
prescripţiune legală, cu scopul de a nu plăti impozitul cuvenit”. ”Evaziunea fiscală ilicită este frauduloasă
atunci când contribuabilul, obligat să furnizeze în sprijinul declaraţiei sale justificări, le-a stabilit într-un mod
neregulat, cu scopul de a înşela fiscul, sau, când veniturile nedeclarate, neputând prin natura lor să fie
justificate materialiceşte, insuficienţa lor atinge un aşa grad, încât voinţa fraudatorului să apară evidentă”.
Aceste concepţii doctrinare din perioada interbelică, precum şi o mare parte din definiţiile mai sus
menţionate au fost preluate de către unii autori, în timp ce alţii, deşi recunosc importanţa lor în evoluţia

concepţiei doctrinare globale asupra instituţiei juridice a evaziunii fiscale, critică totuşi clasificarea acesteia în
legalăşi ilicită.
Astfel, s-a subliniat faptul că, concomitenţa aşa-numitelor sustrageri legale de la impunere cu plăţile
mai mari de impozit efectuate tot în virtutea “procedeelor legale”, chiar dacă nu sunt de proporţii egale, pune
sub semnul întrebării utilitatea, fie şi numai teoretică, a conceptului de evaziune fiscală legală (altfel spus
exploatarea deficienţelor legii generează în practică nu doar sustragerea de la plata obligaţiei fiscale, ci şi
situaţia efectuării unor plăţi suplimentare ori nedatorate de impozite şi/sau taxe).
Mergând pe aceeaşi linie de argumentare, la care ne raliem şi noi, în literatura de spec ialitate s-a mai
adăugat că elementul de nelegalitate deosebeşte evaziunea fiscală de evitarea impozitării (impunerii), ceea ce
denotă că însuşi conceptul de evaziune fiscală are un conţinut ilicit, distinct de cel al evitării impozitării fără
încălcarea normei juridice fiscale, care este lipsită de un conţinut ilicit. Faţă de aceste argumente, legiuitorul,
la ora actuală, nu mai face distincţia mai sus arătată, apreciind că atâta timp cât conceptul de evaziune fiscală
înglobeazăşi elementul de nelegalitate, Legea pentru combaterea evaziunii fiscale nu poate să cuprindă, în
esenţă, decât incriminarea actelor şi faptelor de evaziune fiscală.
S-a mai arătat, în literatura de specialitate, că evaziunea fiscală ar fi o infracţiune. Aşa cum este ea
definită în art.1 din Legea nr. 87/1994, ar putea părea, la prima vedere, definiţia unei infracţiuni, însă, la o
analiză mai atentă, se poate observa că aceasta nu întruneşte toate elementele constitutive ale unei
infracţiuni.
Pe de altă parte, dacă legiuitorul ar fi dorit ca, prin definiţia dată evaziunii fiscale, să descrie conţinutul
unei infracţiuni, nu se justifică motivul pentru care acelaşi legiuitor, în interiorul aceluiaşi act normativ,
reglementează o serie de infracţiuni şi contravenţii de evaziune fiscală,definindu-le distinct. În acelaşi sens, alţi
autori au arătat că în art. 1 din Legea nr. 87/1994, legiuitorul defineşte “instituţia evaziunii fiscale” şi nu
evaziunea fiscală ca o infracţiune.
Din acest punct de vedere se poate remarca, într-adevăr, că aspectele surprinse în cadrul acestei
definiţii, caracterizează elementele comune ce se regăsesc la nivelul tuturor infracţiunilor şi contravenţiilor de
evaziune fiscală.
Referindu-se la aceeaşi categorie de relaţii sociale, actele şi faptele de evaziune fiscală de natură să
aducă atingere finanţelor publice, au fost prevăzute şi pedepsite de normele penale şi contravenţionale
incluse de legiuitor într-o lege cu un obiect de reglementare specific, şi anume evaziunea fiscală.
2. Infracţiunile de evaziune fiscală
Faptele incriminate prin Legea nr. 241/2005 sunt în totalitate calificate drept infracţiuni. Aceasta şi
datorită faptului că pericolul social pe care îl prezintă ele, este prea mare pentru a mai putea admite că pot fi
săvârşite fapte de evaziune fiscală sub forma contravenţiilor.
În cele ce urmează vom încerca o scurtă analiză a acestor infracţiuni.
Astfel, obiectul juridic comun al infracţiunilor de evaziune fiscală vizează relaţiile sociale referitoare la
finanţele publice ca element ce condiţionează viaţa publică, atât la nivelul colectivităţilor locale, cât şi la nivel
statal.
Obiectulul material al infracţiunilor evaziune fiscală este întotdeauna banul public, datorat de către
diferite persoane fizice sau juridice bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi
fondurilor speciale extrabugetare.

O problemă interesantă de analizat o reprezintă subiectele ce intră în aceste raporturi juridice de
răspundere.
În astfel de cazuri, subiect activ al tuturor actelor şi faptelor de evaziune fiscală este contribuabilul, în
calitatea sa de titular al obligaţiei bugetare sau un angajat al acestuia (care poate fi, ori un salariat ori un
prepus al său) însărcinat de către titularul obligaţiei bugetare cu calcularea, reţinerea şi vărsarea sumelor de
bani ce fac obiectul obligaţiei bugetare respective. Mai poate fi subiect activ al acestor infracţiuni şi persoana
obligată prin lege să efectueze acte şi operaţiuni premergătoare stabilirii obligaţiei fiscale.
Din cele arătate, rezultă un anumit grad de calificare a subiectului activ care, de cele mai multe ori, are
calitatea de contribuabil.
Gradul de calificare a subiectului activ al infracţiunilor de evaziune fiscală poate merge într-un sens şi
mai strict, fiind determinat de specificitatea mijloacelor de realizare a evaziunii fiscale, ce presupune fie un
anumit grad de pregătire profesională (contabilă) şi o anumită funcţie ce incumbă anumite atribuţii în
structura de personal a titularului obligaţiei bugetare (persoană însărcinată cu calcularea reţinerea şi vărsarea
sumelor datorate de contribuabil cu titlu de creanţă bugetară), fie o calitate strict determinată în raport cu
titularul obligaţiei bugetare (administratorul).
Existăşi excepţii de la situaţiile enumerate mai sus, şi anume:
în cazul infracţiunilor prevăzute în art. 7 alin 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005, subiectul activ poate fi orice
persoană fizică sau juridică care deţine şi pune în circulaţie fără drept documente financiare şi fiscale, ori care
emite şi distribuie documente fiscale false, adică persoana care se interpune prin faptele sale în cursul normal
şi legal al procedurii fiscale; în cazul infracţiunii prevăzute la art. 9, lit. g care poate fi săvârşită de către orice
persoană fizică, fără ca aceasta să aibă nevoie de o anumită calificare (cum ar fi aceea de debitor fiscal ale
cărui bunuri sunt sub sechestru).
Sub aspectul participaţiei, trebuie arătat că infracţiunile de evaziune fiscală se pot săvârşi în oricare din
formele de participaţie reglementate de Codul penal (coautorat, instigare, complicitate).
Subiect pasiv al tuturor actelor de evaziune fiscală poate fi statul sau o unitate administrativ-teritorială
reprezentate prin organele cu atribuţii în colectarea creanţelor fiscale destinate să alimenteze bugetele
publice.
În cadrul procesului penal ce ia naştere ca urmare a constatării săvârşirii unei infracţiuni de evaziune
fiscală, organul cu atribuţii în sfera colectării creanţelor fiscale are calitatea de parte vătămatăşi implicit de
parte civilă constituită în scopul recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale
de stat, bugetelor locale ori fondurilor speciale extrabugetare.
Aşadar, subiectul pasiv este şi el întotdeauna un subiect calificat (organ financiar, în calitatea sa de
reprezentant al interesului public sub aspectul formării şi administrării banului public).
Latura obiectivă a infracţiunilor de evaziune fiscală vizează o faptă, o urmare periculoasăşi un raport
de cauzalitate între faptăşi urmare.
Faptele descrise în textul de incriminare constau, de regulă, sub aspectul laturii obiective, dintr-o
acţiune (art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 alin 1 şi 2, art. 8 alin 1şi 2, art. 9 lit. a, c, d, e, f, g), ceea ce înseamnă
că, în mare parte, infracţiunile de evaziune fiscală sunt infracţiuni comisive.
Singura excepţie de la regula mai sus menţionată este infracţiunea reglementată în art. 9 lit. b, care
sub aspectul laturii subiective constă din inacţiuni, fapt ce denotă hotărârea legiuitorului de a sanc ţiona cu
precădere fapte comisive cu un pericol social ridicat a căror săvârşire este sancţionată mult mai aspru decât în
toate actele normative anterioare. Acest lucru este reliefat şi de faptul că actuala lege de prevenire şi

combatere a evaziunii fiscale lasă în sarcina altor reglementări faptele cu un pericol social scăzut, considerând,
aşadar contravenţiile ca fiind fapte insuficient de grave pentru a putea fi calificate drept fapte “de evaziune
fiscală”.
Urmarea periculoasă avută în vedere de legiuitor se referă la prejudiciul ce poate fi cauzat oricărora
dintre bugetele publice. Dealtfel, considerăm că aceasta trebuie să fie şi ideea centrală a oricărei încercări de
definire a conceptului de evaziune fiscală, cu atât mai mult cu cât toate faptele incriminate prin noua lege pot
fi săvârşite numai cu intenţie directă sau indirectă.
Altfel spus, sunt incriminate faptele prin săvârşirea cărora se urmăreşte prejudicierea bugetelor
publice, fie prin sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, fie prin obţinerea unor restituiri sau
rambursări nejustificate de sume de la aceste bugete, fie prin interpunerea unor persoane în derularea
corectă a procedurii fiscale menite să asigure colectarea creanţelor cuvenite statului sau unităţilor
administrativ-teritoriale.
Toate aceste aspecte determină concluzia că infracţiunile de evaziune fiscală sunt, în marea lor
majoritate, infracţiuni de rezultat (cu atât mai mult cu cât, chiar în conţinutul lor este cuprinsă sintagma “în
scopul” sau “cu intenţia”), însă noi apreciem că ele au un dublu caracter, întrucât, prin obiectul lor juridic
(relaţii sociale referitoare la finanţele publice ca element ce condiţionează realizarea funcţiilor statului şi
îndeplinirea sarcinilor publice) sunt şi infracţiuni de pericol. Astfel, de esenţa acestor infracţiuni este faptul
creării unei stări de pericol pentru valorile sociale ocrotite prin incriminarea faptelor ce constituie infracţiuni
de evaziune fiscală.
Potrivit teoriei dreptului penal, faptele ce constau într-o acţiune sunt întotdeauna infracţiuni, când se
săvârşesc cu intenţie, iar săvârşirea lor din culpă este posibilă numai dacă legiuitorul prevede expres aceasta.
Tot astfel, fapta constând dintr-o acţiune constituie infracţiune, fie că se săvârşeşte cu intenţie, fie din culpă,
afară de cazul când legiuitorul restrânge sancţionarea ei numai pentru situaţiile când se săvârşeşte cu intenţie.
Altfel spus, legiuitorul a instituit regula potrivit căreia faptele de inacţiune se pot săvârşi atât cu intenţie, cât şi
din culpă, iar când legiuitorul vrea să limiteze sancţionarea faptelor la cele săvârşite cu intenţie, trebuie să
prevadă expres această limitare, ceea ce chiar face prin modul de reglementare a art. 9 din Legea nr.
241/2005.
Din toată analiza anterioară referitoare la elementele constitutive ale infracţiunilor şi contravenţiilor
de evaziune fiscală, se impun e serie de concluzii.
Din prespectiva celor arătate mai sus, evaziunea fiscală apare ca un scop (acela de sustragere de la
plata obligaţiilor bugetare) şi nu ca un mijloc. Metodele sau mijloacele efective, concrete de realizare a
evaziunii fiscale sunt descrise în legea specială, în conţinutul infracţiunilor ce incrimineazăşi sancţionează
actele şi faptele de evaziune fiscală.
Constatarea evaziunii fiscale se face, deci, cu ajutorul acelor instrumente specifice ce se constituie în
măsuri legislative. Din această perspectivă, Legea nr. 241/2005 are, în egală măsură, o funcţie preventivăşi
sancţionatorie.
Infracţiunile de evaziune fiscală specificate în lege sunt susceptibile de o orânduire concordantă cu
succesiunea raţională a actelor şi operaţiunilor ce alcătuiesc procedura fiscală, astfel:
• fapta contribuabilului care, cu intenţie, nu reface documentele de evidenţă contabilă distruse în
termenul înscris în documentele de control, deşi acesta putea să o facă (art. 3);
• refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, după ce a fost somată de 3
ori, documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor fina nciare, fiscale sau
vamale (art. 4);

• împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în
sedii incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale (art. 5);
• reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel multe 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând
impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă (art. 6);
• punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate în
domeniul fiscal, cu regim special (art. 7 alin. 1);
• tipărirea sau punerea în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate în
domeniul fiscal, cu regim special, falsificate (art. 7 alin. 2);
• stabilirea cu rea-credinţă, de către contribuabil, a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca
rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general
consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat (art. 8 alin. 1);
• asocierea în vederea săvârşirii infracţiunii de mai sus (art.8 alin 2);
Sunt considerate, de asemenea, infracţiuni următoarele fapte ce se vor săvârşi în scopul sustragerii de
la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:
• ascunderea bunului sau a sursei impozabile ori taxabile (art. 9 lit. a);
• omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale, a
operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate (art. 9 lit. b);
• evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază
operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive (art. 9 lit. c);
• alterarea, distrugerea sau ascenderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de
marcat electronice fiscale sau alte mijloace de stocare a datelor (art. 9, lit. d);
• executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor
(art. 9 lit. e);
• sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale s au vamale, prin nedeclararea, declararea
fictivă sau declararea inexactă cu privire la sediile principale sai secundare ale persoanelor verificate (art. 9,
lit.f);
• substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor
sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscalăşi ale Codului de procedură penală.
Indiferent de modul lor de orânduire, ansamblul acestor infracţiuni grupează acele încălcări

ale legislaţiei fiscale, care, având gradul de periculozitate socială specifice infracţiunilor prevăzute de Codul
penal şi alte legi speciale, sunt sancţionate cu pedepse reglementate tot de Codul penal, care, prin severitatea
lor, sunt necesare pentru combaterea evoluţiei actuale a componentei infracţionale a evaziunii fiscale ce se
manifestă în ţara noastră.
Pentru combaterea acestor încălcări grave ale legislaţiei noastre fiscal-penale este deosebit de
importantă aprecierea exigentă a elementelor constitutive ale fiecăreia dintre infracţiunile de evaziune fiscală,
urmată de decizia nu mai puţin exigentăşi aprecierea deosebit de riguroasă a cuantumului pedepselor, în
funcţie de împrejurările săvârşirii fiecărei infracţiuni de acest fel.
În ceea ce priveşte regimul sancţionator constatăm că toate observaţiile formulate până acum (cu alte
ocazii) la adresa Legii nr. 87/1994 se regăsesc acum în conţinutul noii legi pentru combaterea evaziunii fiscale.
3. Măsuri de combatere a evaziunii fiscale şi fraudei fiscale internaţionale.
Orice obeservator atent al fenomenului financiar-fiscal ce se desfăşoară pe plan internaţional poate
lesne constata o multiplicare a numărului organizaţiilor internaţionale a căror activitate este consacrată
combaterii evaziunii şi fraudei fiscale internaţionale, dar şi o amplificare şi diversificare a acţiunilor întreprinse
de aceste organizaţii. Dintre acestea enumerăm: C.E.E., O.C.D.E., O.N.U., Consiliul Europei, dar şi organizaţii
nonguvernamentale. Convergenţa activităţilor acestor organisme internaţionale nu este o simplă c oincidenţă,
ci este rezultatul preocupărilor concertate şi concentrate spre combaterea acestui flagel ce afectează serios
economiile multor state inclusiv pe cele ale statelor dezvoltate.
Pentru explicarea acestui fenomen se conjugă mai mulţi factori, după cum urmează:
• dispariţia unor sisteme fiscale şi amplificarea diferenţelor de presiune fiscală de la un stat la altul, fapt
ce a determinat şi apariţia aşa numitelor “paradisuri fiscale” ce motivează căutarea unei localizări
preferenţiale a bunurilor sau veniturilor impozabile ori taxabile;
• dezvoltarea mijloacelor de transport şi comunicare (dar mai ales dezvoltarea transporturilor aeriene),
care facilitează circulaţia persoanelor şi a capitalurilor;
• dezvoltarea relaţiilor comerciale internaţionale şi a societăţilor multinaţionale de capitaluri fapt ce a
determinat efectuarea de operaţiuni financiare transnaţionale;
• conjunctura economică generalăşi tendinţa statelor industriale de a îngreuna presiunea fiscală pentru
a face faţă deficitelor bugetare mereu crescânde, fapt ce a determinat aşa numita “goană fiscală spre cer”.
Făcând distincţia dintre evaziune şi fraudă fiscală, legislaţia şi doctrina franceză arată faptul că prima
presupune o exploatare a carenţelor legislative, în timp ce a doua presupune încălcarea textelor legale,
dobândind astfel un profund caracter ilegal. Atât evaziunea cât şi frauda au ca rezultat prejudicierea statului,
cu diferenţa că evaziunea se realizează prin mijloace aparent legale, în timp ce frauda fiscală se realizează prin
mijloace evident ilegale.
Părerea specialiştilor este unanimă în a aprecia necesitatea şi importanţa combaterii, atât a evaziunii
fiscale internaţionale, cât şi a fraudei fiscale internaţionale. S-a mai arătat de asemenea, faptul că frauda
fiscală este mai uşor de stabilit în cadrul unui sistem fiscal naţional, dar pe plan internaţional ea este foarte
greu sesizabilă. Legalitatea sau ilegalitatea mijloacelor utilizate în efectuarea transferului materiei impozabile
dintr-o ţară în alta, presupune existenţa unui sistem de referinţă şi a unui sistem de criterii în efectuarea
acestei evaluări. Dreptul fiscal internaţional nu cunoaşte un asemenea sistem de referinţă, fapt ce determină
tendinţa de apropiere dintre evaziunea şi frauda fiscală internaţională.
Dacă diversitatea mijloacelor de evazionare sau de fraudare fiscală este nelimitatăşi exclude
efectuarea, în acest sens, a unui inventar exhaustiv, autorul consideră totuşi că unele exemple sunt ilustrative
şi demonstrează complexitatea acestui fenomen. Astfel, pentru a micşora presiunea fiscală, un particular

poate să stabilească domiciliul său fiscal în ţara pe care o apreciază ca având cea mai scăzută constrângere
fiscală. Dacă face acest lucru în mod regulat, comportamentul său se va situa în sfera evaziunii fiscale
internaţionale (care în opinia sa nu reprezintă o încălcare a dispoziţiilor legale, ci doar o evitare a rigoriilor
legii).
În sensul celor arătate mai sus, într-adevăr, putem exemplifica cu situaţia artiştilor şi sportivilor celebrii
domiciliaţi în Monaco sau în Suedia, tocmai pentru a evita presiuni fiscale sporite ce se pot exercita asupra lor
şi averilor lor din partea sistemului fiscal naţional al fiecăruia.
Pe acest plan al diferenţei de presiune fiscală, este interesant de subliniat cazul Franţei care prezintă
particularităţi fiscale distincte în zone diferite ale teritoriului său. Astfel, în spaţiul micului regat Monaco,
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fiscalitatea directă este mult mai mică decât cea din metropolă .
Acelaşi autor ne prezintăşi un al doilea exemplu ce se regăseşte adeseori în practicăşi se referă la
contribuabilii care îşi stabilesc o asemenea locuinţă în mod fictiv într-o altăţară, evident, fără a declara
autorităţiilor fiscale naţionale bunurile impozabile pe care le deţin. O astfel de faptă va fi cal ificată drept
fraudă fiscală internaţională.
Frauda fiscală poate fi însoţită de infracţiuni vamale, atunci când bunurile sunt în mod clandestin
exportate în străinătate şi când produsele vândute rămân neimpozitate pe teritoriul statului naţional. Această
operaţiune se dovedeşte a fi “rentabilă”, deoarece astfel de vânzări sunt plasate frecvent în S.U.A. sau
Ungaria, care nu percep taxe asupra capitalurilor ce sunt investite în ţările lor.
Dacă numărul persoanelor fizice ce săvârşesc fapte de evaziune fiscală sau fraudă fiscală internaţională
este relativ redus, cel al societăţilor aflate în asemenea situaţie este ridicat şi în continuă creştere. Este vorba
despre societăţile “holdings”, care sunt foarte numeroase în ţări ca Suedia, Ţările de Jos, Luxemburg sau
Liechtenstein.
La cealaltă extremă se află societăţile fictive, care pot fi create fără o consistenţă reală. Adeseori, ele
sunt simple cutii poştale cu cont bancar şi fără o existenţă efectivă, fiind utilizate în principal pentru realizarea
de diverse speculaţii pe pieţele financiare, urmate de neplata impozitelor datorate statului respectiv. Au
existat asemenea situaţii frecvente pe teritorile “micilor paradisuri fiscale” din America Centrală (Panama,
Curaçao).
În faţa unor asemenea împrejurări, administraţile fiscale naţionale se află într-o poziţie dificilă datorită
limitelor teritoriale la care este restrânsă competenţa lor. Suveranitatea fiscală de care dispune un stat
independent îi permite acestuia să stabilească legi fiscale aplicabile exclusiv pe teritoriul statului respectiv.
Există state europene, cum ar fi de exemplu Franţa, care, datorită elasticităţii sale legislative a redus riscul ca
administraţia sa fiscală să se vadă dezarmată în faţa evazioniştilor ori fraudatorilor fiscali internaţionali.

În consecinţă, rezultă necesitatea ca măsurile adoptate prin dispoziţii legale să fie completate cu
acorduri internaţionale care să permită intensificarea cooperării dintre state în scopul combaterii evaziunii şi
fraudei fiscale internaţionale.
Stricta limitare a puterii fiscale a fiecărui stat propriilor sale frontiere comportă riscul de a antrena, fie
o dublă impunere a aceleiaşi materii impozabile, fie o favorizare a evaziunii şi fraudei fiscale internaţionale.
Cooperarea internaţională este deci necesară pentru a remedia aceste două fenomene prejudiciante
atât pentru bugetele naţionale ale statelor vizate, cât şi pentru dezvoltarea schimburilor internaţionale în
condiţii de concurenţă loială. Conştiinţa acestei necesităţi nu este recentă, deoarece acorduri internaţionale
de asistenţă reciprocă între state au existat încă din secolul trecut (ex. acordul dintre Franţa şi Belgia din 12
august 1843).
De mai bine de o jumătate de secol astfel de acorduri s-au intensificat, mai ales între statelemembre
ale Uniunii Europene. În esenţă, cooperarea s-a axat pe formula bilaterală, dar în ultimii ani se poate observa o
intensificare şi a cooperării multilaterală, mai ales între statele membre ale
U.E.
3.1. Cooperarea bilaterală.
Majoritatea convenţiilor fiscale ce pun bazele cooperărilor bilaterale stabilesc o asistenţă
administrativă între serviciile fiscale naţionale.
Ele cuprind două categorii de clauze. Pe de o parte clauzele tehnice care la rândul lor pot fi împărţite în
clauze cu caracter general şi clauze particulare (având ca scop evitarea contradicţiilor ce pot să derive din
legislaţiile fiscale naţionale ale celor două state partenere în convenţie).
Pe de altă parte majoritatea convenţiilor fiscale cuprind clauze ce stabilesc o bază juridi că pentru
cooperarea ce urmează să aibă loc între administraţiile fiscale ale statelor contractante.
Această asistenţă administrativă intervenită între două state poate îmbrăca două forme: schimbul de
informaţie şi asistenţa de încasare.
Schimbul de informaţie este adeseori prevăzut conform art. 26 din Conveţia model
O.C.D.E. din 1977. Fondat pe un principiu de reciprocitate, acest schimb este limitat la anumite categorii de
impozite şi trebuie să se bazeze pe regula secretului fiscal. Secretul fiscal es te obligatoriu atât din raţiuni de
ordin public, cât şi datorită riscului de a dezvălui un secret industrial sau comercial.
Schimbul de informaţii poate intervenii la comandă (la cerere), sau spontan. Dacă asistenţa fiscală între
state s-a bazat în principal pe schimburi de informaţii la comandă, în ultima vreme tinde să se dezvolte tot mai
mult schimbul spontan de informaţii, mai ales între statele membre ale
U.E.
Mai trebuie subliniat faptul că unele convenţii restrâng schimbul de informaţii limitându-l la cel
necesar combaterii evaziunii fiscale internaţionale. Chiar şi în această împrejurare asistenţa de încasare (sau
de recuperare) nu trebuie exclusă.
Cea de a doua componentă a asistenţei administrative, şi anume, asistenţa de recuperare este mai ra r
cuprinsă în convenţiile fiscale bilaterale, deoarece unele state refuză să pună la dispoziţia altui stat mijloacele
necesare pentru recuperarea creanţelor cuvenite statului partener.
Deşi sunt mai uşor de încheiat şi mai operative, convenţiile bilaterale prezintă totuşi o serie de limite.
Astfel, această formă de cooperare este insuficientă atunci când trebuie analizată situaţia financiară a
societăţilor multinaţionale ce au multiple implatări în diferite state. Acest fapt explică dezvoltarea în ultima

vreme a cooperării multilaterale.

3.2. Cooperarea multilaterală.
În faţa puterii şi a mijloacelor tot mai variate de fraudare utilizate de marile grupuri internaţionale, a
devenit necesar pentru administraţiile financiare să coopereze pe scară mai mare.
La ora actuală există deja formule de acest tip neinstituţionalizate ca “Grupul celor patru” ori
instituţionalizate cum ar fi sistemul “Eurofisc” aprobat în cadrul Uniunii Europene.
Creat în 1970, “Grupul celor patru” reprezintă o formulă originală de colaborare a administraţiilor
financiare din Franţa, Germania, Marea Britanie şi S.U.A. El funcţionează ca un fel de Interpol în materie
fiscală, iar obiectivul său este acela de a consolida şi coordona cooperarea statelor participante în materie de
luptă împotriva fraudei şi evaziunii fiscale.
Grupul a fost iniţiat datorită limitelor pe care le dovedeau convenţiile fiscale bilaterale. Activitatea
grupului se caracterizează printr-o mare discreţie, fapt ce asigură o eficienţă mereu crescândă a acţiunilor
întreprinse de acesta.
Această cooperare este asigurată de reuniunile anuale ale şefilor de administraţii fiscale din statele
membre, urmate de reuniuni punctuale pe anumite probleme comune ale funcţionarilor însărcinaţi cu
controlul fiscal, ori ale experţilor în materie fiscală aparţinând statelor membre. Adeseori se întâmplă ca
administraţiile naţionale să numească câte un agent în cadrul ambasadelor lor din statele partenere, fapt ce
facilitează schimbul de informaţii.
Cea de a doua formă de colaborare, respectiv cea instituţionalizată, a avut ca punct de plecare
rezoluţia Consiliului Europei din 10 februarie 1975. Aceasta a luat în considerare pierderile bugetare
înregistrate de statele membre ale C.E.E., determinate de denaturările date justiţiei fiscale şi de distorsiunile
manifestate în mişcarea capitalurilor, ca urmare a limitelor concrete manifestate de cooperarea bilaterală
între state.
În baza acestei rezoluţii, C.E.E. a emis o serie de directive au fost întâmpinate de către unele state cu
reticenţe (fapt relevat de maniera în care ele au fost încorporate în legislaţiile naţionale ale statelor membre
ale C.E.E. la cea vreme), dar se poate spune că au stabilit un veritabil sistem de asistenţă mutuală
multinaţională care a fost denumită “Eurofisc” sau “Interfisc”.
Acest sistem presupune în primul rând un schimb de informaţii care poate fi, de asemenea, la cerere
sau spontan, şi care vizează impozitele directe (inclusiv impozitul pe profit) şi T.V.A.-ul.
Sub rezerva unui acord particular, sistemul permite administraţiilor fiscale naţionale să permită unor
agenţi fiscali ai altui stat să participe la anchete pe teritoriul său. Trebuie spus însă, că schimbul de informaţii
comportă limite similare celor subliniate în cadrul convenţiilor fiscale bilateral e.
Asistenţa de recuperare permite fiecărei administraţii financiare să ceară altui stat, fie informaţii
despre un anumit contribuabil, fie să-i notifice anumite documente respectivului contribuabil, fie chiar să
procedeze la descoperirea creanţelor fiscale ale acestuia datorate statelor solicitante.
Pentru toate aceste motive, Comisia Europeană a făcut o serie de propuneri pentru ameliorarea
sistemului intracomunitar de asistenţă mutuală. Perspectivele astfel trasate rămân legate de voinţa politică a
statelor membre care sunt conştiente, atât de importanţa pe care o prezintă armonizarea legislaţiilor fiscale
ale acestor state cu dispoziţiile comunitare în materie, dar şi de faptul că mentalităţile evoluează încet, ceea ce
îngreunează perfecţionarea acestui sistem de cooperare multinaţională mai ales în condiţiile integrării a noi
state în U.E.
VII. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:

1) Ce este evaziunea fiscala?
2) Care sunt formele evaziunii fiscale, potrivit literaturii de specialitate?
3) Cum comentati noua reglementare in materia evaziunii fiscale prin comparatie cu reglementarea
precedenta?
4 ) Care sunt factorii ce favorizeaza proliferarea fenomenului de evaziune fiscala?
5) In ce se concretizeaza cooperarea bilaterala, in spatiul UE, in materia combaterii evaziunii fiscale?
VIII. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Ce este evaziunea fiscala?
a) o infractiune.
b) o contraventie.
c) un fenomen antifiscal.
2. Cum incrimineaza legea faptele de evaziune fiscala?
a) calificandu-le ca infractiuni.
b) calificandu-le ca si contraventii.
c) sanctionand atat infractiuni cat si contraventii.
3. Care este actul normativ prin care este combatuta evaziunea fiscala in Romania?
a) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.
b) Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.
c) niciuna.
4. Regimul sanctionator al infractiunilor de evaziune fiscala tine cont si de cuantumul prejudiciului
cauzat?
a) Da.
b) Nu.
c) Da, in anumite imprejurari.
5. Legislatia romaneasca sanctioneaza frauda fiscala?
a) Nu in mod expres.
b) Da.
c) Da, de vreme ce functioneaza Departamentul de Lupta Antifrauda.
Răspunsurile corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.
IX. TESTE DE EVALUARE:
1. Poate avea evaziunea fiscala caracter legal? Comentati.
a) Da.
b) Nu.
c) Da, in anumite imprejurari.

2. Ce efecte produce fiscalitatea excesiva a unui stat?
a) asigura venituri suplimentare in bugetele publice.
b) impinge contribuabilul la fapte de evaziune fiscala.
c) niciunul.
3. Statele membre ale UE. isi pot trimite agentii fiscali sa actioneze pe teritoriul altor state membre?
a) Da.
b) Nu, pentru ca este o incalcare a principiului suveranitatii statelor.
c) Da, in anumite imprejurari.
4. In ce consta asistenţa administrativă intervenită între două state in cadrul cooperarii bilaterale:
a) schimbul de informaţie.
b) asistenţa de încasare..
c) schimbul de agenti fiscali.
5. Este necesara definirea evaziunii fiscale? Comentati.
a) Da.
b) Nu.
c) Nu stiu.
TEMĂ PENTRU ACASĂ: Analizati regimul sanctionator instituit prin Legea nr. 241/2005.

TEMA 13 ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR SI CONTROLUL FISCAL
I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
• studentul să cunoasca intinderea si continutul notiunilor de control financiar si control fiscal
• studentul sa cunoasca mecanismele de functionare si procedurile de desfasurare a controlului
financiar.
• studentul să cunoasca conditiile si limitele de desfasurare a controlului financiar.
II. COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
• studentul să fie capabil să indentifice corect actele si faptele juridice supuse diferitelor forme de
control financiar.
• studentul sa fie capabil sa aplice dispozitiile legale in materia controlului financiar.
• studentul să fie capabil sa indentifice organele statului sau autoritatile publice cu atributii in domeniul
controlului financiar.
III. CUVINTE CHEIE: control financiar, control fiscal, inspectie fiscala.
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
Noţiunea de control financiar şi noţiunea de control fiscal.
Importanţa şi funcţiile controlului financiar.
Procedurile de control financiar.
Formele controlului financiar.
Organizarea controlului financiar în România.
Inspecţia fiscala.
V. REZUMAT:
In cadrul acestei teme sunt prezentate notiunile de control financiar, control fiscal si inspectie fiscala.
De asemenea, sunt prezentate si explicate aspecte ce vizeaza in general controlul financiar, indiferent de
forma acestuia, si anume: rorlul si functiile controlului financiar, procedurile de control, dar si formele
controlului financiar. Tema mai cuprinde si o prezentare a modului in care este organizat si se desfasoara
controlul financiar in Romania, in functie si de formele de control consacrate legislativ, dar si de atributiile
organelor de control financiar. Nu in ultimul rand, abordand notiunea de control fiscal, ca fiind cea mai
importanta forma de control financiar, este prezentata si activitatea de inspectie fiscala desfasurata de
organele fiscale ale statului si ale unitatilor administrativ-teritoriale.
VI. CONŢINUTUL TEMEI:
1. Noţiunea de control financiar şi noţiunea de control fiscal.
Aşa cum am mai arătat şi în prima parte a lucrării de faţă, dreptul finanţelor publice reprezintă
ansamblul normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale ce iau naştere în legătură cu formarea,
administrarea, întrebuinţarea şi controlul resurselor financiare ale statului sau ale unităţilor administrativ teritoriale.

După cum se poate observa, relaţiile din sfera controlul financiar sunt o componentă importantă a
relaţiilor ce iau naştere în legătură cu resursele financiare ale statului.
În literatura de specialitate controlul financiar a fost definit ca fiind o componentă a controlului
economic ce are ca obiectiv cunoaşterea de către stat a modului cum sunt administrate mijloacele materiale şi
financiare de către societăţile comerciale publice, modul de realizare şi cheltuire a banului public, asigurarea
echilibrului financiar, realizarea eficienţei economicofinanciare, dezvoltarea economiei naţionale, înfăptuirea
progresului social.
Formarea, administrarea şi întrebuinţarea eficientă a banului public sunt determinante pentru
realizarea unor obiective majore ale statului, atât de natură economică, cât şi de natură socială, dar sunt
determinate, într-o foarte mare măsură de eficienţa cu care sunt desfăşurate activităţile de control financiar.
Am mai arătat, de asemenea, în prima parte a acestei lucrări faptul că dreptul fiscal este o componentă
a dreptului finanţelor publice.
Mergând pe aceeaşi linie de argumentare, constatăm căşi controlul fiscal este o componentă a
controlului financiar, având ca obiect verificarea legalităţii în sfera formării veniturilor fiscale ale statului.
Spre deosebire de controlul fiscal, controlul financiar poate viza şi alte venituri publice decât cele de
natură fiscală, dar, în plus, el trebuie să se concentreze şi asupra modului de administrare şi întrebuinţare a
banului public, deci asupra cheltuielilor publice.
După cum se poate observa ne referim la venituri publice şi cheltuieli publice fără să distingem dacă
ele aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, aşa cum nici în materia controlului financiar nu se
distinge din acest punct de vedere.
În concluzie, controlul financiar este acea activitate de verificare a actelor şi operaţiunilor referitoare
la modul de formare, administrare şi întrebuinţare a banului public ce aparţine atât statului, cât şi unităţilor
administrativ-teritoriale în scopul realizării unei eficientizări a vieţii economico -sociale şi a restabilirii ordinii
de drept încălcate.
2. Importanţa şi funcţiile controlului financiar.
Dincolo de importanţa controlului financiar în plan macro economic pe care am subliniat-o mai sus, el
prezintă un rol deosebit de important şi la nivel micro economic, ori la nivelul corpurilor publice supuse
activităţii de control.
Din acest punct de vedere, activitatea de control financiar determină la nivelul organizaţiei controlate
o organizare mai bună a muncii, o întărire a ordinii şi disciplinei în organizarea şi desfăşurarea activităţilor
economico-sociale, o utilizare mai eficientă a mijloacelor umane, materiale şi financiare de care dispune
organizaţia controlată, şi nu în ultimul rând, o interpretare unitarăşi corectă a legii în scopul întăririi respectării
legalităţii.
Rolul şi importanţa controlului financiar delimitează, în liniile lor generale, şi funcţiile controlului
financiar.
În literatura de specialitate au fost menţionate o serie de funcţii ale controlului financiar, dar cea mai
sinteticăşi cuprinzătoare prezentare a acestora este cea pe care o vom prezenta şi noi în cele ce urmează:
• funcţia preventiv-educativă;
• funcţia de documentare;
• funcţia de evaluare;
• funcţia sancţionator-reparatorie.

3. Procedurile de control financiar.
Procedura de control financiar a fost definită în literatura de specialitate ca fiind un ansamblu de acte
şi operaţiuni privind organizarea, desfăşurarea şi valorificarea rezultatelor acţiunii de control.
Aşa cum rezultăşi din definiţia de mai sus, procedura de control presupune parcurgerea mai multor
etape.
Într-o primă etapă trebuie selectată unitatea ce urmează a fi controlată, iar în cadrul acesteia trebuie
stabilităşi selectată activitatea ce urmează a fi supusă controlului.
A doua etapă se referă la desfăşurarea propriu-zisă a activităţii de control. Aceasta se efectează pe
baza unui grafic de control şi presupune verificarea actelor şi operaţiunilor supuse controlului. Verificarea se
face sub aspectul legalităţii, necesităţii, oportunităţii, economicităţii şi al realizării acestora.
A treia etapă are în vedere întocmirea actelor de control, cum ar fi procesul verbal de control, nota de
constatare şi foaia de măsuri.
În cazul în care, cu ocazia controlului se constată abateri de la dispoziţiile legal e, se vor întocmi o serie
de acte suplimentare, cum ar fi: planul de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, proces verbal de
sancţionare contravenţională, iar dacă situaţiile constatate indică săvârşirea unor infracţiuni se va întocmi
actul de sesizare a organelor de urmărire penală.
Ultima etapă se referă la valorificarea rezultatelor controlului care se concretizează în urmărirea
modului de ducere la îndeplinire a măsurilor stabilite de către organul de control financiar.
Referindu-se la procedurile de control legea reglementează o serie de modalităţi de realizare a
acestora, şi anume:
1. Controlul prin sondaj constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor şi operaţiunilor
semnificative în care sunt reflectate modul de calcul, de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale
datorate bugetelor publice.
2. Controlul inopinat constă în activitatea de verificare fapticăşi documentară, în principal ca urmare a unei
sesizări cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale.
3. Controlul încrucişat constă în verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale contribuabilului în
corelaţie cu cele deţinute de alte persoane.
4.

Formele controlului financiar

În vederea realizării funcţiilor sale specifice, controlul financiar poate fi organizat în mai multe forme.
Acest lucru este reflectat şi de către legislaţia în vigoare care chiar reglementează anumite forme ale
controlului financiar.
În literatura de specialitate sau exprimat chiar şi o serie de criterii de clasificare a controlului financiar,
astfel:
A. După criteriul momentului în care se efectuează controlul, distingem:
• control financiar preventiv;
• control financiar concomitent;
• control financiar ulterior.
B. După criteriul domeniului de acţiune, distingem:
control financiar intern sau propriu;
control financiar extern.
C. După criteriul termenului în care se efectuează controlul:
• control financiar permanent;

• control financiar periodic.
D. După criteriul ariei de cuprindere a controlului:

• control financiar total;
• control financiar parţial.
Controlul financiar preventiv este un control specializat prin care se verifică legalitatea, oportunitatea
şi conformitatea actelor administrativ-financiare controlate cu regulile prestabilite pentru acele acte, ce
urmează a fi efectuate pe seama fondurilor publice sau a partimoniului public, verificare ce se face înainte de
aprobarea actelor respective.
Controlul financiar concomitent este acea formă a controlului financiar ce se desfăşoare relativ în
acelaşi timp cu emiterea şi aprobarea actelor supuse controlului.
Controlul financiar ulterior este acea formă a controlului financiar ce se desfăşoară după ce actele
supuse controlului au fost emise şi au produs efecte juridice.
Controlul financiar intern sau propriu este acea formă a controlului financiar efectuat de către structuri
interne din cadrul organizaţiei controlate.
Controlul financiar extern este controlul efectuat de către organe de control financiar cu atribuţii
specifice în acest sens, cu privire la activitatea desfăşurată de către o organizaţie, indiferent dacă este
persoană de drept public sau de drept privat.
Control financiar permanent este activitatea de control ce se efectuează pe toată durata desfăşurării
activităţii controlate.
Control financiar periodic este acea activitate de control ce se efectuează la anumite intervale de timp,
uneori cu regularitate, alteori însă, fără să fie îndeplinită această condiţie.
Control financiar total este acea formă a controlului care se referă la întreaga activitate financiară
desfăşurată de către organizaţia controlată într-un anumit interval de timp
Control financiar parţial este acea formă a controlului financiar ce cade numai asupra anumitor
aspecte din activitatea unei organizaţii ori asupra anumitor categorii de acte întocmite de către acestea.
Desfăşurarea în concret a activităţii de control financiar presupune derularea uneia sau mai multor
forme de control, fie în mod succesiv, fie chiar concomitent. Astfel, la un moment dat se poate desfăşura un
control financiar, ulterior, extern şi total, sau în orice alte combinaţii, în funcţie de atribuţiile de control ale
organelor ce îl efectuează, dar şi în funcţie de obiectivele pe care şi le propune autoritatea publică de iniţiază
controalele respective.
5. Organizarea controlului financiar în România
În România, controlul financiar se execută, în principiu, de către organe specializate în astfel de
activităţi, dar şi de către structuri interne ale organizaţiilor pentru care există obligativitatea legală de a
organiza şi desfăşura activităţi specifice de control financiar.
În literatura de specialitate au fost prezentate în mod sitetic formele de control financiar organizate în
ţara noastră potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, cu indicarea autorităţilor publice care au atribuţii în acest
sens.
A. Controlul financiar intern:
1 controlul financiar preventiv propriu;
2 controlul intern;
3 auditul public intern.
B. Controlul financiar extern:
control specializat exercitat de:
a) Curtea de Conturi;

b) Structuri cu atribuţii de control din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice:
• controlul financiar al statului (Garda Financiară);
• controlul fiscal (Inspecţiile fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalăşi din cadrul
autorităţilor publice locale);
• controlul financiar delegat (Corpul Controlorilor Delegaţi).

6. Inspecţia fiscala
Inspecţia fiscală este activitatea de control fiscal exercitată de către structuri specializate din cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale, ori de alte autorităţi care sunt competente să administreze impozite, taxe şi alte
contribuţii datorate bugetelor publice.
Aşa după cum am mai arătat, controlul fiscal este o formă a controlului financiar cu un obiect de
investigare specific, care se referă la verificarea bazelor de impunere, verificarea legalităţii şi conformităţii
declaraţiilor fiscale, verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili,
verificarea gradului de respectare a prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, stabilirea diferenţelor
obligaţiilor de plată, precum şi a accesoriilor aferente acestora.
În literatura de specialitate, inspecţia fiscală a fos t definită ca activitatea specializată desfăşurată de
organele fiscale competente pentru verificarea îndeplinirii, de către subiectele pasiva ale raporturilor de drept
procedural fiscal, altele decât organele fiscale, a obligaţiilor ce le incuma în cadrul acestor raporturi.
Potrivit dispoziţiilor legale care o reglementează, inspecţia fiscală are următoarele atribuţii: a)
constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus
inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi
exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi, relevante pentru aplicarea
legii fiscale; b) analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu
informaţiile proprii sau din alte surse; c) sancţionarea faptelor constatate şi dispunerea de măsuri pentru
prevenirea şi combaterea abaterilor de la dispoziţiile legislaţiei fiscale.
Pentru a-şi putea duce la îndeplinire atribuţiile de mai sus, inspecţia fiscală este obligată să efectueze
anumite acte şi operaţiuni referitoare la examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului,
verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a contribuabilului,
discutarea constatărilor şi solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai contribuabililor sau
împuterniciţii acestora, solicitarea de informaţii de la terţi, stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată,
verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile, dispunerea măsurilor
asigurătorii, în condiţiile legii, efectuarea de investigaţii fiscale şi aplicarea de sancţiuni, potrivit dispoziţiilor
legale.
Inspecţia fiscală se poate efectua după mai multe proceduri de control. În funcţie de scopul,
obiectivele, complexitatea, dificultatea, specificul activităţii controlate ori durata controlului, se va decide
asupra uneia sau mai multor proceduri de control combinate.
Inspecţia fiscală poate îmbrăca mai multe forme, şi anume:
• inspecţia fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor obligaţiilor fiscale ale unui
contribuabil pentru o perioadă de timp determinată;
• inspecţia fiscală parţială, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligaţii
fiscale pentru o perioadă de timp determinată. Referitor la perioada de timp pentru care se efectuează
inspecţia, menţionăm faptul că ea trebuie să se încadreze în termenul de prescripţie a dreptului de a stabili
obligaţii fiscale.
Derularea inspecţiei fiscale se face cu respectarea unor reguli de natură formală stabilite prin
dispoziţiile legale în vigoare.

Astfel, înaintea demarării ei, organul fiscal are obligaţia să înştiinţeze contribuabilul în legătură cu
acţiunea ce urmează să se desfăşoare prin comunicarea unui aviz de inspecţie fiscală care cuprinde, în mod
obligatoriu, o serie de elemente referitoare la data de începere a inspecţiei fiscale, temeiul juridic al inspecţiei
fiscale, obligaţiile fiscale şi perioadele ce urmează a fi supuse inspecţiei fiscale şi posibilitatea de a solicita,
pentru motive întemeiate, amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale.
Avizul de inspecţie fiscală se comunică contribuabilului în scris, înainte de începerea inspecţiei fiscale,
astfel:
• cu 30 de zile înainte pentru contribuabilii mari;
• cu 15 zile înainte pentru ceilalţi contribuabili.
În ceea ce priveşte locul desfăşurării inspecţiei fiscale, regula generală stabileşte că el este în spaţiile
de lucru ale contribuabilului. Dacă, totuşi, contribuabilul nu dispune de un spaţiu adecvat desfăşurării
inspecţiei fiscale, ea se va efectua la sediul organului fiscal sau în orice alt loc convenit de comun acord c u
contribuabilul.
Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în timpul programului de lucru al contribuabilului. Prin
excepţie ea se poate derula şi în afara programului de lucru, dar cu acordul scris al contribuabilului şi cu
aprobarea conducătorului organului fiscal.
Durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organele de specialitate în funcţie de obiectivele
inspecţiei, dar nu poate fi mai mare de 3 luni. În cazul marilor contribuabili, dat fiind volumul mare de aspecte
ce urmează a fi supuse controlului, durata de efectuare a inspecţiei fiscale nu poate depăşi 6 luni.
Legea reglementeazăşi o serie de reguli de fond privind inspecţia fiscală, şi anume: a) inspecţia fiscală
va avea în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile juridice care sunt relevante pentru
impunere; b) inspecţia fiscală va fi efectuată în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin activitatea curentă a
contribuabililor; c) inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte
sume datorate bugetelor publice şi pentru fiecare perioadă supusă impozitării; d) inspecţia fiscală se exercită
pe baza principiilor independenţei, unicităţii, autonomiei, ierarhizării, teritorialităţii şi descentralizării;
e) activitatea de inspecţie fiscală se organizeazăşi se desfăşoară în baza unor programe anuale, trimestriale şi
lunare aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv prin acte ale
autorităţilor administraţiei publice locale, după caz;
f) la începerea inspecţiei fiscale, inspectorul este obligat să prezinte contribuabilului legitimaţia şi ordinul de
serviciu semnat de conducătorul organului de control; g) începerea inspecţiei fiscale trebuie consemnată
în registrul unic de control; h) la finalizarea inspecţiei fiscale, contribuabilul este obligat să dea o declaraţie
scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi
informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală, precum şi dacă au i-au fost restituite sau nu aceste
documente;
i) contribuabilul are obligaţia să colaboreze la constatarea stărilor de fapt punând la dispoziţia organelor
fiscale toate informaţiile şi documentele necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de
vedere fiscal;
j) pe toată durata desfăşurării inspecţiei fiscale contribuabilii au dreptul de a beneficia de asistenţă de
specialitate sau juridică;
k) contribuabilul are dreptul de a fi informat, atât pe parcursul, cât şi la încheierea inspecţiei fiscale a supra
constatărilor rezultate din aceasta;
l) la încheierea inspecţiei fiscale contribuabilul trebuie informat despre data, ora şi locul prezentării
concluziilor acesteia;
m) contribuabilul are dreptul de a-şi prezenta în scris punctul de vedere cu privire la constatările inspecţiei
fiscale.
În măsura în care organele fiscale vor constata, în timpul inspecţiei fiscale, fapte ce ar putea întruni

elementele constitutive ale unor infracţiuni, ele vor trebui să sesizeze organele de urmărire penală, sens în
care vor întocmi un proces verbal ce va fi semnat de organul de inspecţie şi de către contribuabilul supus
inspecţiei, cu sau fără explicaţii sau obiecţiuni din partea acestuia. Eventualul refuz al celui controlat de a
semna procesul verbal se va consemna în cuprinsul acestuia.
Rezultatul inspecţiei fiscale trebuie consemnat într-un raport scris în care se vor consemna constatările
faptice şi concluziile legale ce se impun. Dacă prin acesta se constată că se modifică baza de impunere el va
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reprezenta temeiul emiterii deciziei de impunere .
VII. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:
1) Ce este controlul financiar?
2) Precizati notiunea de control fiscal si pe aceea de inspectie fiscala?
3) Cum este organizat controlul financiar in Romania?
4 ) Care sunt atributiile Inspectiei fiscale?
5) Enumerati regulile de fond dupa care se defasoara inspectia fiscala.
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A se vedea decizia nr. 5631/23 noiembrie 2005 a Înaltei Curţi de Casa ţie şi Jus ti ţie, pri n ca re se a ra tă că procesul-verbal de
control încheia t de orga nul fis cal a re ca ra cterul unui a ct a dminis tra ti v în sens ul Legii nr. 554/2004 şi al unui a ct adminis tra ti v-fis cal în sensul
Codului de procedură fis cală (a rt. 41 şi 56), întrucâ t emană de la o autori ta te publi căşi reprezintă mani fes ta rea de voinţă u nilaterală a
autori tă ţii , concreti za tă pri n raporta re la lege şi producând efecte juri di ce efecte juri di ce pri n s tabili rea unor obli ga ţii fis cale în sa rcina
contri buabil ului .
VIII. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Care este relatia dintre controlul financiar si controlul fiscal ?
a) au aceeasi semnificatie. b) controlul fiscal este o forma a controlului financiar. c) de la intreg la
parte.
2. Care sunt functiile controlului financiar?
a) funcţia preventiv-educativă; b) funcţia de documentare si de evaluare; c) funcţia sancţionatorreparatorie.
3. Care sunt procedurile de control financiar?
a) prin sondaj b) inopinat c) incrucisat
4. Sunt forme ale controlului financiar:
a) controlul financiar preventiv. b) controlul financiar ulterior. c) controlul financiar intern. d) controlul
financiar extern.
5. Care sunt formele inspectiei fiscale?
a) inspectia fiscala de stat. b) inspectia fiscala generala. c) inspectia fiscala partiala.
Răspunsuri corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.

IX. TESTE DE EVALUARE:
1. Pentru ce categorii de creante se efectueaza inspectie fiscala?
a) impozite b) taxe c) contributii sociale
2. Controlul financiar intern se exercita de catre:
a) structuri specializate din cadrul unitatii controlate. b) structuri specializate din cadrul organului fiscal cu
atributii in colectarea acelor creante c) Garda financiara.
3. Inspectia fiscala este o forma de control:
a) financiar. b) fiscal. c) si financiar si fiscal.
4. Primariile au atributii de inspectie fiscala::
a) da. b) nu.
5. Organele fiscale au atributii sub aspectul constatarii si sanctionarii infractiunilor de natura fiscala?
a) Da. b) Nu. c) Numai sub aspectul constatarii nu si al sanctionarii.

TEMĂ PENTRU ACASĂ: Prezentati pe larg functiile controlului financiar.

TEMA 14 STRUCTURI SPECIALIZATE DE CONTROL FINANCIAR IN ROMANIA
I. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE TEMEI:
•
studentul să cunoasca intinderea si continutul atributiilor celor mai importante organe de control
financiar: Garda Financiara si Curtea de Conturi.
•
studentul sa cunoasca mecanismele de functionare si procedurile de desfasurare a controlului
financiar exercitat de Garda Financiara si Curtea de Conturi
•
studentul să cunoasca conditiile si limitele de desfasurare a controlului financiar de catre Garda
Financiara si Curtea de Conturi.
II. COMPETENŢE SPECIFICE DOBÂNDITE DE STUDENT:
•
studentul să fie capabil să indentifice corect actele si faptele juridice supuse controlului financiar
exercitat de Garda Financiara si Curtea de Conturi.
•
studentul sa fie capabil sa aplice dispozitiile legale in materie.
III. CUVINTE CHEIE: Garda Financiara, Curtea de Conturi, atributii de control financiar..
IV. STRUCTURA MODULULUI DE STUDIU:
1. Controlul exercitat de Garda financiară.
2. Controlul exercitat de Curtea de Conturi a României.
2.1. Scurt istoric asupra instituţiei.
2.2. Organizarea şi conducerea Curţii de Conturi.
2.3. Personalul Curţii de Conturi.
2.4. Atribuţia de control a Curţii de Conturi.
2.5. Atribuţii de raportare, avizare şi alte atribuţii.
V. REZUMAT:
In cadrul acestei teme sunt prezentate cele mai importante organe de control financiar din Romania
(Garda Financiara si Curtea de Conturi) sub aspectul organizarii institutionale, conducerii, desfasurarii
activitatii de control financiar si al atributiilor personalului ce isi desfasoara activitatea in cadrul acestor
autoritati publice.
VI. CONŢINUTUL TEMEI:
1. Controlul exercitat de Garda financiară.
Garda Financiară este o instituţie publică de control, cu personalitate juridică, aflată în subordinea
Ministerului Finanţelor Publice. Ea efectuează controlul financiar al statului sub forma unui control financiar,
ulterior, extern.
Garda Financiară desfăşoară controale operative şi inopinate în scopul prevenirii, descoperirii şi
combaterii oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal, care au ca efect evaziunea şi
frauda fiscală. Ea este organizată ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale.

Garda Financiară coordonează, îndrumăşi controlează întreaga activitate a tuturor comisariatelor prin
intermediul Comisariatului general şi desfăşoară acţiuni operative pe întreg teritoriul ţării, în baza
competentelor ce i-au fost stabilite prin lege.
În vederea realizării atribuţiilor sale de combatere a actelor şi faptelor de evaziune şi fraudă fiscală,
Garda Financiară efectuează controlul operativ şi inopinat cu privire la:
•
respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte
interzise de lege;
•
respectarea normelor de comerţ, urmărind prevenirea, depistarea şi înlăturarea operaţiunilor ilicite;
•
modul de producere, depozitare, circulaţie şi valorificare a bunurilor, în toate locurile şi spaţiile în care
se desfasoară activitatea agenţilor economici;
•
participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la
acţiuni de depistare şi combatere a activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi fraudă fiscală.
Organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare are în vedere structura organizatorică stabilită de către
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legiuitor .
Conducerea Gărzii Financiare este exercitată de către un comisar general ce are calitatea de
funcţionar public numit de către ministrul finanţelor publice, împrejurare în care este şi ordonator secunda r
de credite.
Comisarul general emite decizii, aprobă norme de lucru şi stabileşte proceduri pentru întreg personalul
Gărzii Financiare.
Comisarul general al Gărzii Financiare conduce comisariatul general, iar în subordinea acestuia se află
comisarii şefi ai comisariatelor regionale, respectiv al Municipiului Bucureşti.
La rândul lor, comisarii şefi din cadrul comisariatelor regionale au în subordine comisarii şefi ai secţiilor
judeţene arondate.
Comisariatul general este structura centrală a Gărzii Financiare care are o serie de atribuţii referitoare
la: realizarea strategiei de control; urmărirea modului de realizare a atribuţiilor încredinţate comisariatelor
regionale; stabileşte măsuri operative pentru eficienţa controlului curent şi a controlului tematic.
Comisarii ce fac parte din comisariatul general al Gărzii Financiare au competenţă de control operativ
şi inopinat pe întreg teritoriul ţării, cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la competenţa materială.
Comisariatele regionale sunt unităţi zonale cu competenţă teritorială limitată care au personalitate
juridică.
Atribuţiile comisariatelor regionale se referă la conducerea şi supravegherea activităţii de control
operativ şi inopinat pentru secţiile judeţene arondate. Comisarii din cadrul acestor comisariate pot efectua
controale pe teritoriul tuturor secţiilor judeţene arondate.
Secţiile judeţene sunt unităţi componente ale comisariatelor regionale fără personaliate juridică.
Obiectivele de control ale comisarilor din cadrul secţiilor judeţene sunt coordonate de comisarul
regional
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Garda Financiară es te reglementa tă prin O.G. nr. 91/2003, a proba tă prin LEGEA nr. 132/2004 şi modi fi ca tă pri n O.G. nr. 8/ 2005,
aproba tă prin LEGEA nr. 154/2005. Orga niza rea şi conducerea Gă rzii Fi nancia re a fos t reglementa tă pri n H.G. nr. 1538/2003.

Activitatea comisarilor Gărzii Financiare se desfăşoară pe baza reglementărilor legale referitoare la
drepturile specifice, obligaţiile acestora şi răspunderea ce se poate antrena în sarcina lor.
Astfel, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, comisarii Garzii Financiare au o serie de îndrituiri, şi
anume:
•
să efectueze controale în spaţiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri ori se
desfăşoară activităţi ce cad sub incidenţa actelor normative în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea şi
combaterea oricăror acte şi fapte care sunt interzise de acestea;
•
să verifice respectarea reglementărilor legale privind circulaţia mărfurilor pe drumurile publice, în
porturi, căi ferate şi fluviale, aeroporturi, în vecinătatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum şi
în alte locuri în care se desfăşoară o asemenea activitate;
•
să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor justificative în
activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării şi comercializării bunurilor
şi să aplice sigilii pentru asigurarea integrităţii bunurilor;
•
să dispună măsuri cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor a căror fabricaţie, depozitare,
transport sau desfacere este ilicită, precum şi a veniturilor realizate din activităţi comerciale sau prestări de
servicii nelegale şi să ridice documentele financiar-contabile ori de altă natură care pot servi la dovedirea
contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor;
•
să solicite, în condiţiile şi potrivit Codului de procedură penală, efectuarea de către organele abilitate
de lege a percheziţiilor în localuri publice sau particulare (case, curţi, dependinţe şi grădini), dacă există indicii
că în aceste locuri sunt ascunse documente, mărfuri sau se desfăşoară activităţi care au ca efect evaziunea sau
frauda fiscală;
•
să constate acte şi fapte care au avut ca efect evaziunea şi frauda fiscală, să solicite organelor fiscale
stabilirea obligaţiilor fiscale în întregime datorate, să ceară organelor de executare competente, potrivit
Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se
sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea şi să sesizeze, după caz, organele de
urmărire penală;
•
să solicite administratorilor unităţilor controlate şi persoanelor implicate explicaţii, lămuriri, precizări
verbale şi/sau în scris, după caz, cu privire la faptele constatate;
•
să solicite, potrivit legii, copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eşantioane,
mostre etc., necesare finalizării actului de control. Analiza şi examinarea probelor, eşantioanelor şi mostrelor
se fac în laboratoare de specialitate, cheltuielile privind efectuarea acestora fiind suportate din fondurile
special alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Gărzii Financiare;
•
să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit competenţelor prevăzute
de lege;
•
să întocmească acte de control operativ şi inopinat privind rezultatele verificărilor, să aplice măsurile
prevăzute de normele legale şi să sesizeze organele competente în vederea valorificării constatărilor;
•
să oprească mijloacele de transport, în condiţiile legii, pentru verificarea documentelor de însoţire a
bunurilor şi persoanelor transportate;
•
să solicite instituţiilor financiar-bancare, de asigurări şi reasigurări, în condiţiile legii, date sau, după
caz, documente, în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor făcute cu privire la săvârşirea unor
fapte ce contravin legislaţiei în vigoare;
•
să poarte uniforma, să păstreze, să foloseascăşi să facă uz de armamentul şi mijloacele de apărare din
dotare, în condiţiile legii;
•
• să utilizeze mijloacele auto purtând însemne şi dispozitive de avertizare sonore şi luminoase
specifice, în condiţiile legii. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, comisarii Gărzii Financiare sunt investiţi cu
exerciţiul autorităţii publice şi beneficiază de protectie.
•
Alte aspecte formale privind activitatea de control a comisarilor Gărzii Financiare se referă la

următoarele:
•
la orice acţiune de control participă minimum 2 comisari;
•
la acţiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de comisari vor fi însoţite de membri ai
subunităţilor specializate de intervenţie rapidă ale poliţiei;
•
personalul Gărzii Financiare nu participă la acţiuni de control fiscal de natura celor privind stabilirea,
urmărirea şi încasarea veniturilor bugetare care sunt de competenţa inspecţiilor fiscale din cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală);
•
comisarii Gărzii Financiare poartă uniformă cu însemne specifice şi sunt dotaţi cu armament. Folosirea
armamentului din dotare pentru autoapărare sau pază se face în legitimă apărare sau în stare de necesitate.
•
personalul Gărzii Financiare este ţinut de secretul profesional şi are obligaţia de a nu folosi în scop
personal informaţiile dobândite ca urmare a exercitării funcţiei. Obligaţia de nedivulgare a informaţiilor se
menţine şi după încetarea raporturilor de funcţiune sau de muncă pe o durată de 3 ani, cu excepţia cazurilor
impuse de procedurile judiciare ori în cazul schimbului de informaţii între instituţiile abilitate ale statul ui,
precum şi în cazul comunicărilor făcute, în condiţiile legii, organismelor străine cu atribuţii similare.

Personalul Gărzii Financiare execută două tipuri de controale, şi anume:
• operaţiuni de control curent;
• operaţiuni de control tematic.
Controlul curent se execută operativ şi inopinat, pe baza legitimaţiei de control, a insignei de
împuternicire şi a ordinului de serviciu.
Controlul tematic se execută de către comisarii Gărzii Financiare în baza ordinelor date de către
conducerea Ministerului Finanţelor Publice şi de comisarul general. Persoana care dispune controlul tematic
stabileşte obiectivele de verificat, entităţile supuse controlului, perioada asupra căreia se efectuează
verificarea, precum şi durata controlului.
Accesul la informaţiile necesare desfăşurării activităţilor specifice este permis prin lege. Astfel, Garda
Financiara are acces la informaţii în mod operativ şi gratuit de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală de Evidenţă
Informatizată a Persoanei, Servicul Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prec um şi
de la instituţiile financiar-bancare, în conditiile legii.
Garda Financiară cooperează cu organele cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor
internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organismele de
combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor încheiate
în acest sens.
2. Controlul exercitat de Curtea de Conturi a României.
2.1. Scurt istoric asupra instituţiei.
Curtea de Conturi a României a fost înfiinţată la 1864 printr-un act normativ emis de către Domnitorul
Alexandru Ioan Cuza şi consfinţită constituţional prin Constituţia de la 1866, care arăta că “pentru totă
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România este o singură Curte de Compturi” .
Constituţia de la 1923 pune controlul preventiv şi de gestiune în sarcina Înaltei Curţi de Conturi. Curtea
de Conturi este determinată ca fiind “un corp superior de control ce va avea misiunea de a supraveghea şi
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examina legalitatea şi corectitudinea executării gestiunilor în toate serviciile publice” .
O dată cu Constituţia de la 1948, Înalta Curte de Conturi este desfiinţată, atribuţiile sale, fie au fost
preluate de către alte structuri ale statului comunist, fie şi-au pierdut din importanţă şi semnficaţie.
Curtea de Conturi a fost reînfiinţată sub această denumire prin Constituţia României din 1991, iar
atribuţiile acesteia erau de control financiar şi de jurisdicţie. Organizarea şi funcţionarea au fost delimitate
legislativ prin Legea nr. 94/1992, care a suferit numeroase modificări.
Ca urmare a revizuirii Constituţiei României în 2003, Curtea de Conturi îşi consolidează poziţia de organ
suprem de control financiar, dar îşi pierde atribuţia jurisdicţională, întrucât “litigiile rezultate din activitatea
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Curţii de Conturi se soluţionează de instanţele judecătoreşti specializate” .
În raport cu celelalte autorităţi ale statului, Curtea de Conturi este o autoritate publică autonomă de
sorginte constituţională.
2.2. Organizarea şi conducerea Curţii de Conturi.
Sub aspect structural-instituţional, Curtea de Conturi se compune din: Secţia de control financiar
ulterior şi camerele de conturi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Curtea de Conturi are un
Secretariat general.
Membrii Curţii de Conturi sunt consilieri de conturi, în numar de 18. Aceştia alcătuiesc plenul Curţii

de Conturi.
Conducerea Curţii de Conturi se exercită de către plen, de comitetul de conducere, de preşedintele şi
vicepreşedinţii Curţii, care sunt consilieri de conturi.
Atributiile plenului Curţii de Conturi sunt:

•
să aprobe Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi, Codul etic al profesiei şi statul
de funcţii;
•
să aprobe programul de control financiar anual al Curţii de Conturi;
•
să emita avize potrivit atribuţiilor sale de avizare;
•
să hotărască asupra modificării organizării interne a Curţii de Conturi, în limitele legii, fără a se afecta
compeţentele sale legale şi prevederile bugetului propriu;
•
să emită instrucţiuni cu caracter obligatoriu pentru organele de control financiar ale Curţii de Conturi,
necesare pentru exercitarea în bune condiţii a competenţei acesteia;
•
să dezbatăşi să promoveze proiectul bugetului Curţii de Conturi în vederea integrării acestuia în
bugetul de stat;
•
să ceară periodic şi să examineze rapoartele asupra activităţii secţiilor Curţii şi camerelor de conturi
judeţene;
12

13

CONSTITUŢIUNEA DIN 1866, a rt. 116. CONSTITUŢIA
DIN 1923, a rt. 84, alin. 3. CONSTITUŢIA DIN 1991 revi zui tă ,
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a rt. 140, alin. 1.

•
să aleagă pe cei 3 consilieri de conturi care sunt membri ai comitetului de conducere;
•
să examineze şi să aprobe propunerea de ordine de zi a şedinţei plenului, formulată de preşedintele
Curţii;
•
să examineze şi să aprobe cercetarea, reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală sau
contravenţională a controlorilor financiari. Plenul Curţii de Conturi îşi exercită atribuţiile în prezenţa a cel putin
2/3 din numărul membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Comitetul de
conducere se compune din preşedintele Curţii, vicepreşedinţii acesteia, preşedintele secţiei de control
financiar ulterior şi 3 consilieri de conturi, aleşi de plenul Curţii.
Atribuţiile comitetului de conducere al Curţii de Conturi sunt:
•
să emită avize potrivit competenţelor sale de avizare;
•
să organizeze efectuarea controalelor solicitate prin hotărârile Camerei Deputaţilor sau ale Senatului,
precum şi a altor controale care nu sunt prevazute în programul de control anual al Curţii de Conturi;
•
să iniţieze procedurile de cercetare a cazurilor de incapacitate şi incompatibilitate în îndeplinirea
funcţiilor de către membrii Curţii;
•
să aprobe lista cuprinzând posturile vacante care urmează să fie scoase la concurs în vederea ocupării
lor;
•
să aprobe tematicile şi să organizeze concursurile şi probele de selecţie pentru ocuparea posturilor
vacante din cadrul compartimentelor Curţii de Conturi, potrivit listei aprobate;
•
să numească directorii direcţiilor de control, şefii de serviciu din cadrul diviziilor sectoriale şi directorii
direcţiilor de control financiar ale camerelor de conturi judeţene; să numească secretarul general al Curţii de
Conturi şi să stabileasca atribuţiile acestuia;
•
să aprobe autorizaţiile pentru contractarea de lucrări, bunuri, servicii sau alte prestaţii necesare
funcţionării Curţii de Conturi;
•
să examineze şi să aprobe propunerea de ordine de zi a şedinţei comitetului de conducere, formulată
de preşedintele Curţii;
•
să exercite, în ceea ce priveşte activitatea Curţii de Conturi, personalul şi regimul de lucru,
prerogativele care nu sunt atribuite prin lege plenului sau preşedintelui Curţii; Comitetul de conducere poate
funcţiona în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii
membrilor prezenţi.
La şedintele plenului Curţii de Conturi şi ale comitetului de conducere participă secretarul general, dar
pot participa în calitate de invitaţi şi specialişti cu înaltă pregatire în diferite domenii de activitate ce intră în
competenţa Curţii.
Atribuţiile preşedintelui Curţii de Conturi sunt:
•
să reprezinte Curtea de Conturi şi să asigure relaţiile acesteia cu instituţiile şi autorităţile publice şi cu
organismele naţionale şi internaţionale de profil;
•
să coordoneze activitatea Curţii de Conturi;
•
să convoace şi să prezideze dezbaterile plenului şi ale comitetului de conducere şi să asigure
executarea hotărârilor acestora;
•
să propună ordinea de zi a şedinţelor plenului şi ale comitetului de conducere şi să le supună aprobării
acestora;
•
să urmărească transmiterea către Parlament a rapoartelor Curţii de Conturi;
•
să numească personalul Curţii de Conturi, cu excepţia celui numit de plen sau de comitetul de
conducere, şi să dispună, dacă este cazul, revocarea din funcţie a acestuia, în condiţiile legii;
•
să comunice posturile vacante de membri ai Curţii de Conturi către Parlament, pentru luarea de
măsuri în vederea ocupării acestora;

•
să hotărască constituirea de grupe de control interdivizii, care vor funcţiona numai pe durata realizării
sarcinii de control atribuite. Atribuţiile preşedintelui Curţii de Conturi se exercită, în lipsa acestuia, de către

vicepreşedinte. Secţia de control financiar ulterior este formată din 9 consilieri de conturi şi din controlori
financiari.
La rândul său, ea se organizează în divizii conduse de către un consilier de conturi. În cadrul diviziilor
pot fi organizate direcţii, servicii şi birouri de specialitate.
Secţia de control financiar ulterior este condusă de către un consilier de conturi, care îndeplineşte
funcţia de preşedinte al acesteia.
Camera de conturi judeţeană se compune din direcţia de control financiar ulterior.
Direcţia de control financiar ulterior este formată din controlori financiari şi este condusă de un
director şi un director adjunct. În cadrul direcţiilor se pot organiza servicii şi birouri de specialitate.
Secretariatul general este condus de un secretar general. Structura organizatorică a Secretariatului
general şi atribuţiile compartimentelor din cadrul acestuia se stabilesc de către plenul Curţii de Conturi.
Pe lângă Curtea de Conturi se constituie Autoritatea de audit pentru fondurile acordate României de
Uniunea Europeană prin programele ISPA şi SAPARD şi pentru fondurile ce vor fi acordate în perioada
postaderare. Aceasta este un organism fără personalitate juridică, independent din punct de vedere
operaţional faţă de Curtea de Conturi având atribuţii şi proceduri de lucru proprii, dar care este condusă de un
preşedinte şi un vicepreşedinte numiţi de plenul Curţii de Conturi dintre consilierii de conturi în funcţie pentru
un mandat de 3 ani. În plus, Autoritatea de audit prezintă annual sau ori de câte ori este nevoie rapoarte de
activitate plenului Curţii de Conturi.
Structura organizatorică a Autorităţii de audit se aprobă de către plenul Curţii de Conturi, la
propunerea preşedintelui Autorităţii de audit.
Coordonarea şi atribuţiile structurilor din aparatul propriu al Autorităţii de audit şi ale personalului se
stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, care este parte integrantă a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi.
2.3. Personalul Curţii de Conturi.
Membrii Curţii de Conturi sunt numiţi de Parlament, la propunerea Comisiilor pentru Buget, Finanţe,
Bănci ale celor două Camere, pentru un mandat de 6 ani, iar mandatul poate fi reînnoit.
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Înainte de a începe să-şi exercite mandatul, membrii Curţii de Conturi depun jurământul în faţa
preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului României.
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Dintre consilierii de conturi Parlamentul numeşte preşedintele Curţii de Conturi, vicepreşedintele
acesteia şi preşedinţii secţiilor.
Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte vor fi ocupate de persoane cu pregătire economică sau
juridică.
Membrii Curţii de Conturi sunt independenţi şi inamovibili pe durata mandatului lor, dar li se interzice
să facă parte din partidele politice sau să desfăşoare activităţi publice cu caracter politic.
Funcţia de consilier de conturi este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia
funcţiilor didactice din învăţământul superior.
Membrilor Curţii de Conturi le este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a
activităţilor de comerţ, participarea la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale sau civile. Ei nu
pot fi experţi sau arbitri desemnaţi de părţi într-un arbitraj.
Obligaţiile membrilor Curţii de Conturi sunt:
•
să îşi îndeplinească funcţia încredinţată cu imparţialitate şi cu respectarea Constituţiei;
•
să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor şi să nu ia poziţie publică sau să dea consultaţii în
probleme de competenţa Curţii de Conturi;
•
să îşi exprime votul afirmativ sau negativ în adoptarea actelor Curţii de Conturi, abţinerea de la vot
nefiind permisă;
•
să comunice în scris preşedintelui Curţii orice situaţie care ar putea atrage incompatibilitatea cu
mandatul pe care îl exercită;
•
să nu permită folosirea funcţiilor pe care le îndeplinesc în scop de reclamă comercială sau propagandă
de orice fel;
•
să se abţină de la orice activitate sau manifestare contrare independenţei şi demnităţii funcţiei lor.
Încălcarea gravă a oricăreia din aceste obligaţii atrage revocarea din funcţie a celui care a săvârşit-o.
Revocarea membrilor Curţii de Conturi se face de către Parlament, la propunerea comisiilor de
specialitate ale acestuia.
Membrii Curţii de Conturi nu pot fi cercetaţi, reţinuti, arestaţi sau trimişi în judecată penală sau
contravenţională decât la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justitie, cu aprobarea Birourilor Permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea
comisiilor de specialitate ale acestora.
Controlorii financiari sunt numiţi de preşedintele Curţii de Conturi şi sunt supusi aceloraşi
incompatibilităţi ca şi membrii Curţii de Conturi.
Nici ei nu pot fi cercetaţi, retinuţi, arestaţi sau trimişi în judecată contravenţională sau penală de cât la
cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justitie, cu aprobarea
plenului Curţii de Conturi. Competenţa de judecată, pentru infracţiunile săvârşite de membrii Curţii de Conturi
aparţine Înaltei Curţii de Casaţie şi Justitie, Secţia penală. Competenţa de judecată, pentru infracţiunile
săvârşite de controlorii financiari ai camerelor de conturi judeţene, aparţine Curţilor de apel. De la data
trimiterii lor în judecată penală sunt suspendaţi de drept din funcţiile lor. În caz de condamnare definitivă, ei
sunt excluşi de drept, iar în caz de achitare, suspendarea încetează. Personalul cu funcţii de conducere este
numit de comitetul de conducere, cu excepţia celui numit de plenul Curţii de Conturi, iar personalul de
specialitate este numit de preşedintele Curţii. Mandatul de membru al Curţii de Conturi încetează în una din
următoarele situaţii:
•
la expirarea termenului pentru care a fost numit sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor
electorale, de excludere de drept ori de deces;
•
în situaţiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitării funcţiei mai mult de 6 luni;
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•
în caz de încălcare a prevederilor constituţionale referitoare la cetăţenie şi domiciliu ;
•
în cazul revocării din funcţie.

2.4. Atribuţia de control a Curţii de Conturi.
Curtea de Conturi îşi exercită funcţia de control financiar ulterior extern asupra modului de formare,
administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, precum şi asupra
modului de gestionare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
Cu ocazia controalelor pe care le efectuează, Curtea de Conturi este însărcinată se analizeze şi calitatea
gestiunii financiare din punctul de vedere al economicităţii, eficienţei şi eficacităţii.
Obiectul activităţii de control desfăşurate de Curtea de Conturi se referă la:
•
formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi mişcarea fondurilor între aceste bugete;
•
constituirea, utilizarea şi gestionarea fondurilor speciale şi a fondurilor de tezaur;
•
formarea şi gestionarea datoriei publice şi situaţia garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi
externe;
•
utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi transferurilor şi a altor forme de sprijin
financiar din partea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
•
constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice de către autorităţile administrative
autonome şi de către instituţiile publice înfiinţate prin lege, precum şi de organismele autonome de asigurări
sociale ale statului;
•
situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale de către instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale,
precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică;
•
constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, îmbunătăţirea
calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă;
•
utilizarea fondurilor puse la dispoziţia României de către Uniunea Europeană prin programul SAPARD
şi a cofinanţării aferente;
•
utilizarea fondurilor provenite din asistenţa financiară acordată României de Uniunea Europeanăşi din
alte surse de finanţare internaţională;
•
alte domenii în care, prin lege, s-a stabilit competenţa Curţii de Conturi.
Categoriile de subiecte de drept a căror activitate este supusă controlului exercitat de Curtea de
Conturi sunt:
•
statul şi unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de persoane juridice de drept public, cu serviciile
şi instituţiile lor publice, autonome sau neautonome;
•
Banca Naţională a României;
•
regiile autonome;
•
societăţile comerciale la care statul, unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice sau regiile
autonome deţin, singure sau împreună, integral sau mai mult de jumătate din capitalul social;
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• organismele autonome de asigurări sociale sau de altă natură, care gestionează bunuri, valori sau
fonduri, într-un regim legal obligatoriu, în condiţiile în care prin lege sau prin statutele lor se prevede acest
lucru. Alături de persoanele juridice mai sus menţionate mai pot intra sub incidenţa activităţii de c ontrol a
Curţii de Conturi şi alte categorii de subiecte care se află în una din următoarele situaţii:
•
beneficiază de garanţii guvernamentale pentru credite, de subvenţii sau de alte forme de sprijin
financiar din partea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a instituţiilor publice;
•
administrează, în baza unui contract de concesiune sau închiriere, bunuri aparţinând domeniului public
sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
•
sunt societăţi de investiţii financiare, asociaţii şi fundaţii care utilizează fonduri publice (controlul
urmând a se efectua în legătură cu legalitatea utilizării acestor fonduri).
Tot Curtea de Conturi este cea care are în competenţă exclusivă controlul asupra execuţiei bugetare a
următoarelor autorităţi publice: Camerei Deputaţilor, Senatului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului,
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ şi Avocatului Poporului.
Atribuţia de control a Curţii de Conturi are ca obiectiv principal verificarea:
•
contului general anual de execuţie a bugetului de stat;
•
contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat;
•
conturilor anuale de execuţie a bugetelor locale;
•
conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale;
•
conturilor fondurilor de tezaur;
•
contului anual al datoriei publice a statului şi situaţiei garanţiilor guvernamentale pentru credite
interne şi externe primite de către alte persoane juridice.În ceea ce priveşte procedurile de control , legea
stabileşte o serie de reguli, şi anume:
•
Curtea de Conturi este singura competentă ca în urma verificării conturilor să hotărască asupra
descărcării de gestiune (orice decizie a autorităţii executive privind descărcarea de gestiune nu este decât
provizorie);
•
descărcarea de gestiune nu constituie temei pentru exonerarea de răspundere juridică (întrucât
încheierea prin care s-a dispus aceasta poate fi atacată prin plângere, ori procedura de examinare a contului
poate fi redeschisă în termen de 1 an, pentru motive întemeiate);
•
Curtea de Conturi exercită controlul conturilor la sediul său sau la faţa locului;
•
controlorii financiari desemnaţi să verifice conturile întocmesc rapoarte în care prezintă constatările şi
concluziile lor şi formulează propune ri cu privire la măsurile ce urmează a fi luate în legatură cu situaţia
conturilor;
•
în cazul în care conturile prezentate nu întrunesc condiţiile care să facă posibilă verificarea lor,
controlorii le restituie titularilor acestora, fixând termen pentru completarea sau refacerea lor, după caz. Dacă
titularii conturilor nu se conformează acestei măsuri, completarea sau refacerea conturilor se face, pe
cheltuiala acestora, de către un expert contabil numit de Curtea de Conturi.
2.5. Atribuţii de raportare, avizare şi alte atribuţii.
Curtea de Conturi elaborează Raportul public anual pe care îl înainteaza Parlamentului, conform
dispoziţiilor constituţionale
Elaborarea acestui raport trebuie realizată în termen de 6 luni de la primirea conturilor anuale de
execuţie a bugetelor publice de la organele competente să le întocmeascăşi obligate să i le transmită.
Raportul public anual cuprinde: • observaţiile Curţii de Conturi asupra conturilor de execuţie a bugetelor
supuse controlului său;
•
concluziile degajate din controalele dispuse de Camera Deputatilor sau de Senat sau efectuate la regii

autonome, societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat şi la celelalte persoane juridice supuse
controlului Curţii;
•
încălcările de lege constatate şi măsurile de tragere la răspundere luate;
• alte aspecte pe care Curtea le consideră necesare. Rapoartele anuale referitoare la finanţele publice
locale sunt înaintate de către camerele de conturi judeţene autorităţilor publice deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale.
Curtea de Conturi poate înainta Parlamentului sau, prin camerele de conturi judetene, autorităţilor
publice deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale rapoarte pe domeniile în care este competentă, ori
de câte ori consideră necesar.
Curtea de Conturi avizează:
•
la cererea Senatului sau a Camerei Deputaţilor, proiectul bugetului de stat şi proiectele de lege în
domeniul finanţelor şi al contabilităţii publice sau prin aplicarea cărora ar rezulta o diminuare a veniturilor s au
o majorare a cheltuielilor aprobate prin legea bugetară;
•
înfiinţarea de către Guvern sau ministere a unor organe de specialitate în subordinea lor.
VII. ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE:
1) Care este structura organizatorica a Garzii Financiare?
2) Cum se realizeaza conducerea Garzii Financiare?
3) Care este structura organizatorica a Curtii de Conturi?
4 ) Cum se realizeaza conducerea Curtii de Conturi?
5) Enumerati indrituirile comisarilor Garzii Financiare.

VIII. TESTE DE AUTOEVALUARE:
1. Ce forme de control financiar exercita Garda Financiara ?
a) extern si ulterior.
b) operativ si inopinat.
c) preventiv.
2. Ce forme de control financiar exercita Cutea de Conturi ?
a) extern si ulterior.
b) operativ si inopinat
c) preventiv.
3. Curtea de Conturi a fost infiintata:

a) prin Constitutia din 1991.
b) prin Constitutia din 1929 de catre Regele Ferdinand.
c) in 1864 de catre Domnitorul A.I. Cuza.
4. Care sunt atributiile Curtii de Conturi?
a) de control financiar.
b) de raportare si de avizare.
c) de jurisdictie.
5. Curtea de Conturi a Romaniei controleaza modul in care sunt utilizate resursele financiare ale:
a) statului roman.
b) ale U.E.
c) oricarui stat tert ce desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.
Răspunsurile corecte se regăsesc la sfârşitul manualului.
IX. TESTE DE EVALUARE:
1. Cine exercita conducerea Garzii Financiare?
a) comisarul general. b) comisarii sefi. c) comitetul de conducere.
2. Cum se exercita conducerea Curtii de Conturi?
a) plen. b) comitetul de conducere. c) presedinte. d) vicepresedinti.
3. Cine ii numeste pe membrii Curtii de Conturi?
a) Presedintele Romaniei. b) Parlamentul Romaniei. c) Guvernul Romaniei.
4. Comisarii Garzii Financiare poarta uniforma si au armament in dotare:
a) adevarat. b) fals.
5. Membrii Curtii de Conturi sunt independenti si inamovibili pe toata durata mandatului lor, ca si
magistratii?
a) Da. b) Nu. c) Numai cei numiti de Presedintele Romaniei.
TEMĂ PENTRU ACASĂ: Prezentati atributia de control financiar exercitata de Curtea de Conturi cu privire la
utilizarea fondurilor europene.

Raspunsurile corecte la testele de autoevaluare:

Numarul temei

Numarul intrebarii

Tema 1
Tema 1
Tema 1
Tema 1
Tema 1
Tema 2
Tema 2
Tema 2
Tema 2
Tema 2
Tema 3
Tema 3
Tema 3
Tema 3
Tema 3
Tema 4
Tema 4
Tema 4
Tema 4
Tema 4
Tema 5
Tema 5
Tema 5
Tema 5
Tema 5
Tema 6
Tema 6
Tema 6
Tema 6
Tema 6
Tema 7
Tema 7
Tema 7
Tema 7
Tema 7
Tema 8
Tema 8
Tema 8
Tema 8
Tema 8
Tema 9
Tema 9

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Raspuns corect

b, c
a.
c.
a.
c.
a, b, c.
b, c.
a.
a, b, c,.
a, b.
a.
b.
b.
c.
a, b, c.
a, b.
a.
a, b, c.
b.
c.
c.
c.
a, b, c.
a.
a, c.
a, b..
c.
b.
a.
a, b.
a, c.
a.
b.
a, b.
a, b, c, d.
c.
a.
b.
c.
b.
b.
b.

Tema 9
Tema 9
Tema 10
Tema 10
Tema 10
Tema 10
Tema 10
Tema 11
Tema 11
Tema 11
Tema 11
Tema 11
Tema 12
Tema 12
Tema 12
Tema 12
Tema 12
Tema 13
Tema 13
Tema 13
Tema 13
Tema 13
Tema 14
Tema 14
Tema 14
Tema 14
Tema 14

4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

c.
a.
a, b, c.
a, b, c.
a.
b.
c.
a, b, c.
a.
c.
a, b, c, d.
a, b, c.
c.
a.
b.
a.
a.
a.
a, b, c.
a, b, c.
a, b, c, d.
b, c.
a, b.
a.
c.
a, b.
a, b.

