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Parlamentul  României 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti  04.04.1998 
Nr. 592 

 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 

In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
70/1997 privind controlul fiscal în şedinţa din 02 aprilie 1998, propunem ca acesta să fie supus 
spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1.  “Articol unic. – Ordonanţa 
Guvernului României nr. 
70/1997 privind controlul 
fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 227 din 30 
august 1997, se aprobă cu 
următoarele modificări şi 
completări:” 

Pentru 
respectarea 
tehnicii 
legislative. 

    

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind 

controlul fiscal 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

2. Art. 1 
 
 
 
 
 
“Controlul fiscal cuprinde 
ansamblul activităţilor care au ca 
scop verificarea sincerităţii 
declaraţiilor, precum şi 
verificarea corectitudinii şi 
exactităţii îndeplinirii, conform  

Domnii deputaţi Grigoraş 
Neculai şi Bercea Florian, Grupul 
Parlamentar PDSR, propun 
înlocuirea cuvântului 
“sincerităţii” cu “realităţii”, textul 
devenind astfel: 
“Controlul fiscal cuprinde 
ansamblul activităţilor care au ca 
scop verificarea realităţii 
declaraţiilor, precum şi 
verificarea corectitudinii şi 
exactităţii  îndeplinirii,  conform 

Pentru eliminarea 
interpretărilor. 

    
 legii, a obligaţiilor fiscale de 

către contribuabili.” 
legii, a obligaţiilor fiscale de 
către contribuabili.” 

 

    
3. Art. 2 

 
 
“Sunt supuşi controlului fiscal, 
potrivit dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe, contribuabilii 
persoane fizice şi juridice, 
române şi străine, precum şi 
asociaţii fără personalitate 
juridică, cărora le revin, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare, 
obligaţii fiscale.” 

Se propune completarea 
conţinutului articolului după cum 
urmează: 
“Sunt supuşi controlului fiscal, 
potrivit dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe, contribuabilii şi alte 
persoane fizice şi juridice, 
române şi străine, precum şi 
asociaţii fără personalitate 
juridică, cărora le revin, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare, 
obligaţii fiscale.” 

Pentru 
cuprinderea în 
sfera controlului 
fiscal a 
persoanelor fizice 
şi juridice, 
române şi străine, 
care, potrivit 
dispoziţiilor 
legale, au 
obligaţia de a 
calcula, 
evidenţia, încasa 
şi/sau vira 
impozite şi taxe 
în numele altor 
contribuabili. 

    
4. Art. 3 lit. a) 

 
 
 
“a) obligaţia de declarare a 
bunurilor a veniturilor 
impozabile sau, după caz, a 
impozitelor datorate;” 

Domnul deputat Bercea Florian, 
Grupul Parlamentar PDSR, a 
propus reformularea textului 
astfel: 
“a) obligaţia de declarare a 
bunurilor şi/sau a veniturilor 
impozabile ori, după caz, a 
impozitelor datorate;” 

În practică este 
posibilă 
alternativa fără a 
înlătura obligaţia 
declarării. Se 
cuprind astfel 
toate situaţiile. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

5. Art. 3 lit. b) 
 
“b) obligaţia de calculare, de 
înregistrare în evidenţele 
contabile şi de plată la termenele 
legale a impozitelor;” 

Comisia propune modificarea 
textului astfel:  
“b) obligaţia de calculare, şi 
înregistrare în evidenţele 
contabile şi de plată la termenele 
legale a impozitelor;” 

Pentru reflectarea 
mai 
cuprinzătoare a 
obligaţiilor ce 
revin 
conattribuabililor 

    
6.  Art. 3 lit. c) 

 
 
“c) obligaţia de calculare, de 
înregistrare   în    evidenţele  

Comisia propune modificarea 
textului în mod corespunzător ca 
şi la lit. b) astfel:  
“c) obligaţia  de  calculare,  
şi    înregistrare   în    evidenţele  

Idem 

    
 contabile şi de plată la termenele 

legale a impozitelor care se 
realizează prin stopaj la sursă;” 

contabile şi de plată la termenele 
legale a impozitelor care se 
realizează prin stopaj la sursă;” 

 

    
7. Art. 3 lit. d) 

 
“d) orice alte obligaţii care revin 
contribuabililor în aplicarea şi 
executarea legilor fiscale.” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel:  
“d) orice alte obligaţii legale care 
revin contribuabililor ori altor 
persoane fizice sau juridice în 
aplicarea legilor fiscale.” 

Pentru corelare 
cu prevederile 
art. 2 cu 
amendamentele 
aduse în 
prezentul raport. 
 

8. Art. 5 alin. 1 
 
 
 
“Controlul fiscal se exericită de 
către Ministerul Finanţelor şi 
unităţile sale teritoriale, prin 
aparatul fiscal şi organele de 
control financiar abilitate de lege, 
denumite în continuare organe 
fiscale.” 

Domnul deputat Florian Bercea, 
Grupul Parlamentar PDSR, 
propune completarea textului 
astfel: 
“Controlul fiscal se exericită de 
către Ministerul Finanţelor şi 
unităţile sale teritoriale, prin 
aparatul fiscal şi organele de 
control financiar abilitate de lege, 
denumite în continuare organe de 
control fiscal.” 

Deoarece 
atribuţia 
principală a 
acestor organe 
este controlul în 
materie fiscală, 
aşa cum prevede 
art. 6 din 
prezentul proiect 
de Lege. 
Se modifică în 
mod 
corespunzător, pe 
parcursul 
textului, în 
conformitate cu 
acest 
amendament. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

9. Art. 5 alin. 2 
 
 
“Angajaţii organelor fiscale 
îndeplinesc o funcţie ce implică 
exericiţiul autorităţii de stat.” 

Comisia propune modificarea 
textului în mod corespunzător ca 
şi la alin. 1, astfel:  
“Angajaţii organelor de control 
fiscal îndeplinesc o funcţie ce 
implică exericiţiul autorităţii de 
stat.” 
 

Idem 

10. CAPITALUL II – titlul 
 
“Drepturile şi obligaţiile 
organelor fiscale” 

Comisia propune completarea 
titlului capitolului, astfel: 
“Drepturile şi obligaţiile 
organelor de control fiscal” 

Idem nr.crt. 8 

    
11. Art. 6 

 
 
 
“În exercitarea atribuţiilor ce le 
revin, organele fiscale au 
dreptul:” 

Comisia propune completarea 
textului în concordanţă cu 
amendamentul adus la art. 5 alin. 
1, astfel: 
“În exercitarea atribuţiilor ce le 
revin, organele de control fiscal 
au dreptul:” 
 

Idem nr. crt. 8 

12. Art. 6 lit. b) 
 
 
 
“b) să solicite contribuabililor 
toate informaţiile, justificările 
sau explicaţiile referitoare la 
declaraţiile sau documentele 
supuse controlului. În cazul în 
care se solicită răspunsul în scris, 
contribuabilii sunt obligaţi să 
furnizeze informaţiile respective 
în termen de 3 zile de la primirea 
solicitării;” 

Domnul deputat Florian Bercea, 
Grupul Parlamentar PDSR, 
propune eliminarea cuvântului 
“toate” textul devenind astfel: 
“b) să solicite contribuabililor 
informaţiile, justificările sau 
explicaţiile referitoare la 
declaraţiile sau documentele 
supuse controlului. În cazul în 
care se solicită răspunsul în scris, 
contribuabilii sunt obligaţi să 
furnizeze informaţiile respective 
în termen de 3 zile de la primirea 
solicitării;” 
 

Pentru corecta 
exprimare şi 
evitarea 
eventualelor 
interpuneri din 
aplicarea legii. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

13. Art. 6 lit. d) 
 
 
 
“d) să facă constatări faptice cu 
privire la natura activităţilor 
producătoare de venituri 
impozabile sau pentru 
identificarea obiectelor sau 
surselor impozabile;” 

Comisia propune înlocuirea 
cuvântului “obiectelor” cu 
cuvântul “bunurilor”, textul 
devenind astfel: 
“d) să facă constatări faptice cu 
privire la natura activităţilor 
producătoare de venituri 
impozabile sau pentru 
identificarea bunurilor sau 
surselor impozabile;” 
 

Noţiunea de 
bunuri este mai 
cuprinzătoare. 

14. Art. 6 lit. e) 
 
“e) să ridice extrase sau să facă 
copii de pe oricare înscris, 
document sau înregistrare 
contabilă;” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel:  
“e) să primească copii de pe 
oricare înscris, document sau 
înregistrare contabilă;” 

Corecta 
exprimare în 
textul legii 
conduce la 
corectitudine în 
aplicare.  
 

    
    
15. Art. 6 lit. f) 

 
 
 
“f) să reţină, în scopul protejării 
împotriva înstrăinării sau 
distrugerii, în schimbul unei 
dovezi scrise şi semnate de 
organul fiscal, orice document 
sau orice element material care 
poate constitui o probă sau o 
dovadă referitoare la 
determinarea impozitelor datorate 
de către contribuabili, pe o 
perioadă de maximum 30 de zile. 
În cazuri excepţionare cu 
aprobarea conducerii organului 
fiscal, perioada de reţinere poate 
fi prelungită până la 90 de zile;” 

Domnul deputat Florian Bercea, 
Grupul Parlamentar PDSR, 
propune să se completeze textul 
astfel: 
“f) să reţină, în scopul protejării 
împotriva înstrăinării sau 
distrugerii, în schimbul unei 
dovezi scrise şi semnate de 
organul de control fiscal, orice 
document sau orice element 
material care poate constitui o 
probă sau o dovadă referitoare la 
determinarea impozitelor datorate 
de către contribuabili, pe o 
perioadă de maximum 30 de zile. 
În cazuri excepţionare cu 
aprobarea conducerii Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice 
şi Controlului Financiar de 
Stat, perioada de reţinere poate fi 
prelungită până la 90 de zile;” 
 

Idem nr. crt. 8 
Nominalizarea 
exactă a 
organului 
împuternicit să 
prelungească 
perioada de 
reţinere înlătură 
orice alte 
interpretări. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

16. Art. 6 lit. g) 
 
 
 
“g) să intre, în prezenţa 
contribuabilului sau a 
reprezentantului legal al acestuia, 
ori în prezenţa unei alte persoane 
desemnate de contribuabil, în 
orice incintă de afaceri a 
contribuabilului sau în orice alte 
incinte sau locuri în care există 
bunuri impozabile sau se 
desfăşoară activităţi 
producătoare de venituri. 
Accesul este permis în cursul 
programului normal de lucru al 
contribualilului, iar în afara 
acestuia, numai cu autorizarea  

Domnul deputat Florian Bercea; 
Grupul Parlamentar PDSR, 
propune reformularea textului 
astfel: 
“g) să intre, în prezenţa 
contribuabilului sau a 
reprezentantului legal al acestuia, 
ori în prezenţa unei alte persoane 
desemnate de contribuabil, în 
orice incintă a sediului în care 
îşi desfăşoară activitatea 
contribuabilul sau locuri în care 
există bunuri impozabile sau se 
realizează venituri. Accesul este 
permis în cursul programului 
normal de lucru al 
contribualilului, iar în afara 
acestuia, numai cu autorizarea   

Prevedrile acestui 
articol ce vizează 
atribuţiile 
organelor de 
control fiscal 
trebuie precizate 
cât mai 
cuprinzător şi în 
acelaşi timp 
foarte exact 
inclusiv in 
privinţa accesului 
la contribuabil. 

    
 scrisă  a conducerii organului 

fiscal şi cu acordul 
contribuabilului;” 

scrisă  a conducerii organului de 
control fiscal şi cu acordul 
contribuabilului;” 
 

 

17. Art. 6 lit. h) 
“h) să intre în încăperile care 
reprezintă domiciliul sau 
reşedinţa unei persoane fizice, cu 
consimţământul scris al acestuia. 
În caz de refuz, organul fiscal va 
solicita autorizarea instanţei 
judecătoreşti competente, 
aplicându-se dispoziţiile Codului 
de procedură civilă privind 
ordonanţa preşedinţială.” 
 

Comisia propune eliminarea 
taxtului. 

Accesul 
organelor de 
control fiscal la 
domiciliul sau 
reşedinţa unei 
persoane fizice 
este reglementat 
deja de Codul de 
procedură civilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

18. Art. 8 alin. 1 
 
 
 
 
“În scopul determinării modului 
de respectare a obligaţiilor fiscale 
ce revin contribuabililor şi a 
stabilirii exacte a impozitelor 
datorate, organele fiscale sunt în 
drept să solicite informaţii de la:” 

Comisia propune completarea 
textului corespunzător cu 
amendamentul  adus la art. 5 alin. 
1, din prezentul proiect de Lege, 
astfel:  
“În scopul determinării modului 
de respectare a obligaţiilor fiscale 
ce revin contribuabililor şi a 
stabilirii exacte a impozitelor 
datorate, organele de control 
fiscal sunt în drept să solicite 
informaţii de la:” 
 

Idem nr. crt. 8 

19. Art. 8 alin. 3 
 
 
 
“Toate actele, datele şi 
informaţiile obţinute de organele 
fiscale în modul prevăzut în 
prezentul articol vor face parte 
din dosarul fiscal al 
contribuabilului şi vor putea fi 
luate în considerare la 
reclacularea impozitelor datorate 
de acesta.” 

Comisia propune completarea 
textului corespunzător cu 
amendamentul  adus la art. 5 alin. 1, 
din prezentul proiect de Lege, astfel:  
“Toate actele, datele şi 
informaţiile obţinute de organele 
de control fiscal în modul 
prevăzut în prezentul articol vor 
face parte din dosarul fiscal al 
contribuabilului şi vor putea fi 
luate în considerare la 
reclacularea impozitelor datorate 
de acesta.” 

Idem nr. crt. 8 

    
20. Art. 10 

 
“Organele fiscale au obligaţia să 
exercite controlul fiscal în aşa fel 
încât să afecteze cât mai puţin 
desfăşurarea activităţilor curente 
ale contribuabililor.” 

Comisia propune completarea 
textului ca la art. 8, astfel: 
Organele de control fiscal au 
obligaţia să exercite controlul 
fiscal în aşa fel încât să afecteze 
cât mai puţin desfăşurarea 
activităţilor curente ale 
contribuabililor.” 
 

Idem 

21. Art. 11 lit. b) 
 
“b) să constate contravenţiile şi 
să aplice amenzile prevăzute de 
legile fiscale;” 

Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“b) să constate contravenţiile şi 
să aplice amenzile şi penalităţile 
prevăzute de legile fiscale;” 
 

Se realizează 
corelarea cu 
prevederile art. 
21 din prezentul 
proiect de Lege. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

22. CAPITOLUL III 
Art. 12 nou 

Comisia propune introducerea 
unui nou articol cu următorul 
conţinut: 
“Art. 12 Înaintea desfăşurării 
unei acţiuni de control la 
sediul, domiciliul sau reşedinţa 
contribuabilului, acesta are 
dreptul: 
a) să fie înştiinţat asupra 
acţiunii care urmează a se 
desfăşura, prin transmiterea 
unui aviz de verificare; 
b) să fie informat în legătură cu 
drepturile şi obligaţiile sale, 
care rezultă din prezenta lege. 
Avitul de verificare va 
cuprinde: 
- baza legală a transmiterii 
avizului de verificare şi a 
desfăşurării controlului fiscal; 
- perioada de timp în care este 
programată a se desfăşura 
acţiunea de control; 
- impozitele şi perioadele 
impozabile care vor fi cuprinse 
în verificare. 

Prin adăugarea la 
proiectul de Lege 
a acestui nou 
articol se 
urmăreşte 
completarea 
sistemului de 
drepturi ale 
contribuabililor, 
asigurându-li-se, 
astfel, o protecţie 
sporită pe 
perioada derulării 
acţiunilor de 
control fiscal. 
Deasemenea 
notificarea 
prealabilă a 
contribuabililor 
dă posibilitatea 
acestora de a 
evita unele 
situaţii pentru 
care pot fi 
sancţionaţi 
(pregătirea 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

  Avizul de verificare se 
transmite contribuabilului cu 
cel puţin 15 zile înainte de data 
începerii efective a acţiunii de 
control. 
În cazul în care organele de 
control fiscal apreciază că 
eficienţa acţiunii de control 
depinde de caracterul 
inopinant al acesteia, precum şi 
în cazul în care acţiunea de 
control se desfăşoară în 
vederea soluţionării unor cereri 
ale contribuabililor, 
transmiterea avizului de 
verificare nu este obligatorie. 
Contribuabilul confirmă luarea 
la cunoştinţă despre drepturile 
şi obligaţiile sale prin semnarea 
avizului de verificare. 
 

documentelor 
pentru control, 
îndeplinirea 
obligaţiei privind 
asigurarea 
condiţiilor 
optime 
desfăşurării 
controlului). 
Totodată, se 
creează condiţiile 
pentru protejarea 
contribuabililor 
împotriva 
eventualelor 
abuzuri ale 
inspectorilor 
(angajarea de 
asistenţă de 
specialitate). 

23. Art. 13 nou Comisia propune introducerea 
unui nou articol cu următorul 
conţinut: 
“Art. 13 Pentru motive 
întemeiate, contribuabilii pot 
solicita modificarea datei de 
începere a controlului fiscal, 
cerere care se supune spre 
aprobare conducerii organului 
fiscal competent,  decizia 
fiindu-i comunicată 
contribuabilului cu cel puţin 3 
zile înainte de data începerii 
efective a acţiunii de control” 
 

Idem 

24. Art. 12 
“Pe întreaga durată a controlului 
fiscal contribuabilii au dreptul: 
a) să fie informaţi asupra 
desfăşurării controlului şi asupra 
eventualelor situaţii neclare; 

Devine art. 14 Pentru 
renumerotare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
 b) să fie primi solicitaţi, în cazul 

în care sunt disponibili, pentru a 
furniza informaţii, explicaţii şi 
justificări; 
c) să beneficieze de asistenţă de 
specialitate; 
d) să fie protejaţi pe linia 
secretului fiscal.” 
 

  

25. Art. 15 nou Comisia propune introducerea 
unui nou articol cu următorul 
conţinut: 
“Art. 15 Contribuabilii au 
dreptul de a solicita din proprie 
iniţiativă să fie controlaţi.” 
 

Contribuabilii 
pot diminua în 
acest fel riscul 
fiscal. 

26. Art. 13 (devenit art. 16) alin. 2 
 
 
“Neprezentarea, cu rea-credinţă, 
a documentelor cu ocazia 
controlului fiscal efectuat la 
sediul, respectiv reşedinţa sau 
domiciliul contribuabilului sau la 
sediul organului fiscal, nu vor fi 
luate în considerare ulterior cu 
ocazia soluţionării eventualelor 
obiecţiuni, contestaţii şi plângeri 
împotriva actelor de control.” 

Devine art. 16. 
Comisia propune reformularea 
textului astfel: 
“Documentele neprezentate, cu 
rea-credinţă, a documentelor cu 
ocazia controlului fiscal efectuat 
la sediul, respectiv reşedinţa 
contribuabilului sau la sediul 
organului fiscal, nu vor fi luate în 
considerare ulterior cu ocazia 
soluţionării eventualelor 
obiecţiuni, contestaţii şi plângeri 
împotriva actelor de control.” 
 

Pentru 
renumerotare. 
Pentru corectarea 
structurii 
gramaticale a 
textului. 

27. Art. 14 Devine art. 17 Pentru 
renumerotare.  
 

28. Art. 15 
 
 

Devine art. 18 Idem 
 

29. Art. 16 
 
 

Devine art. 19 Idem 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

30. Art. 17 alin. 1 
 
 
 
“Controlul fiscal se desfăşoară la 
sediul, domiciliul ori reşedinţa 
contribuabilului, sau la sediul 
organului fiscal, după caz.” 

Devine art. 20. 
Comisia propune eliminarea 
cuvântului “domiciliul”, textul 
devenind astfel: 
“Controlul fiscal se desfăşoară la 
sediul, ori reşedinţa 
contribuabilului, sau la sediul 
organului fiscal, după caz.” 

Idem 
Pentru eliminarea 
excesului din 
partea organului 
de control şi 
asigurarea 
respectării 
dreptului 
constituţional în 
legătură cu 
domiciliul. 
 

    
31. Art. 18 

 
 
 
 
 
“Timpul afectat efectuării 
controlului fiscal prevăzut la art. 
17 este stabilit de către organele 
fiscale în funcţie de obiectivele 
contolului şi nu poate fi mai mare 
de 3 luni.” 

Devine art. 21. 
Domnii deputaţi Teculescu 
Constantin, Grupul Parlamentar 
PDSR, şi Matiş Jeno, Grupul 
Parlamentar UDMR, propun 
reformularea textului astfel: 
“Perioada de timp afectat 
efectuării controlului fiscal 
prevăzut la art. 17 este stabilit de 
către organele fiscale în funcţie 
de obiectivele contolului şi nu 
poate fi mai mare de 3 luni.  
În cazuri excepţionale, 
Ministerul Finanţelor poate 
prelungi perioada de timp 
prevăzută la alin. 1” 
 

Pentru 
renumerotare. 
Pentru 
delimitarea mai 
exactă a timpului 
necesar 
controlului fiscal 
şi pentru crearea 
bazei legale de 
prelungire a 
controlului în 
cazuri deosebite. 

32. Art. 19 Devine art. 22 Pentru 
renumerotare. 
 

33. Art. 20 
 
 

Devine art. 23 Idem 
 

34. CAPITALUL V – titlul 
 

Domnii deputaţi Grigoraş 
Neculai, Bercea Florian, Grupul 
Parlamentar PDSR, şi Remeş 
Traian Decebal, Grupul 
Parlamentar  PNL,  propun 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

  
 
“Prescirpţia dreptului de a stabili 
diferenţe de impozite” 

completarea textului după cum 
urmează: 
“Prescirpţia dreptului organului 
de control fiscal de a stabili 
diferenţe de impozite” 
 

În vederea 
formulării unui 
titlu cât mai 
cuprinzător 
corelat cu 
prevederile art. 
cuprinse în acest 
capitol. 
 

    
35. Art. 21 

 
 
“Dreptul organelor fiscale de a 
stabili diferenţe de impozite şi 
majorări de întârziere pentru 
neplata în termen a acestora 
precum şi de a constata 
contavenţii şi a aplica amenzi şi 
penalităţi pentru faptele a căror 
constatare şi sancţionare sunt, 
potrivit legii, de competenţa 
organelor fiscale, pentru o 
perioadă împozabilă, se prescrie 
după cum urmează:” 
 

Devine art. 24 
Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“Dreptul organelor de control 
fiscal de a stabili diferenţe de 
impozite şi majorări de întârziere 
pentru neplata în termen a 
acestora precum şi de a constata 
contavenţii şi a aplica amenzi şi 
penalităţi pentru faptele a căror 
constatare şi sancţionare sunt, 
potrivit legii, de competenţa 
organelor fiscale, pentru o 
perioadă împozabilă, se prescrie 
după cum urmează:” 

Pentru 
renumerotare. 
Pentru claritate. 

36. CAPITOLUL VI 
Art. 26 alit. c) 
 
“c) Refuzul contribuabilului de a 
permite accesul organului fiscal 
în sediul său de afaceri sau în 
oricare alte locuri în care există 
bunuri impozabile sau în care 
acesta desfăşoară activităţi 
producătoare de venituri, în 
vederea exercitării controlului 
fiscal;” 

Devine art. 29. 
Comisia propune reformularea 
textului astfel: 
“c) Refuzul contribuabilului de a 
permite accesul organului  de 
control fiscal în orice incintă a 
sediului în care îşi desfăşoară 
activitatea contribuabilul sau 
locuri în care există bunuri 
impozabile sau se realizează 
veniuri, în vederea exercitării 
controlului fiscal;” 
 

Pentru 
renumerotare. 
Corelare cu 
prevederile art. 6 
lit. g) cu 
amendamentele 
aduse în 
prezentul raport. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

37. Art. 26 lit. d) 
 
 
“d) nefurnizarea de către 
persoanele, organele şi instituţiile 
prevăzute la art. 8, în termenul 
stabilit de organele fiscale, a 
informaţiilor, actelor, evidenţelor 
şi datelor solicitate;” 

Devine art. 29 
Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“d) nefurnizarea de către 
persoanele, organele şi instituţiile 
prevăzute la art. 8, în termenul 
stabilit de organele de control 
fiscal, a informaţiilor, actelor, 
evidenţelor şi datelor solicitate;” 
 

Pentru 
renumerotare. 
Corelare cu 
amendamentul 
adus textului art. 
5 alin. 1 

    
38. Art. 26 alin. 2 

 
 
 
“Contravenţiile prevăzute în 
prezentul articol se sancţionează 
după cum urmează: 
1. cele de la lit. a) şi b), cu 

amendă de la 100.000 lei la 
1.000.000 lei, ce se suportă de 
către persoanele fizice 
vinovate; 

2. cele de la li c) cu amendă de 
la 100.000 lei la 1.000.000 
lei; 

3. cele de la lit. d) şi e), cu 
amendă de la 1.000.000 la 
10.000.000 lei.” 

Devine art. 29. 
Comisia propune majorarea 
cuantumului amenzilor şi se 
modifică textul după cum 
urmează: 
“Contravenţiile prevăzute în 
prezentul articol se sancţionează 
după cum urmează: 
1. cele de la lit. a) şi b), cu 

amendă de la 500.000 lei la 
2.000.000 lei, ce se suportă de 
către persoanele fizice 
vinovate; 

2. cele de la li c) şi d) cu amendă 
de la 2.000.000 lei la 
10.000.000 lei; 

3. cele de la lit. şi e), cu amendă 
de la 5.000.000 la 30.000.000 
lei.” 

 

Pentru 
renumerotare. 
Majorarea 
cuantumului 
amenzilor s-a 
efectuat pentru a 
descuraja 
săvârşirea 
contravenţiilor. 

39. Art. 27 Devine art. 30. Pentru 
renumerotare. 
 

40. Art. 28 
“Prezenta ordonanţă se 
completetază cu dispoziţiile 
referitoare la exercitarea 
controlului fiscal, cuprinse în 
reglementările în vigoare, în 
măsura în care acestea nu 
contravin prezentei.” 

Se elimină. Pentru eliminarea 
interpretărilor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

41. Art. 29 
 
 
“În aplicarea prezentei ordonanţe, 
Ministerul Finanţelor va emite 
instrucţiuni de aplicare aprobate 
prin ordon al ministrului, care 
se vor publica în Monitorul 
Oficial al României.” 

Devine art. 31. 
Comisia propune modificarea 
textului astfel: 
“În aplicarea prezentei ordonanţe, 
Ministerul Finanţelor va emite 
instrucţiuni de aplicare aprobate 
prin Hotărâre a Guvernului 
României, în termen de 60 zile 
de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României a 
Legii de aprobnare a prezentei 
ordonanţe.” 

În vederea 
respectării 
tehnicii 
legislative. 
Prevederea 
termenului în 
cuprinsul legii 
este necesară 
pentru a avea  
precizările 
necesare în 
aplicarea Legii. 

    
 
 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 

SECRETAR, 
 

Petre Partal   
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Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 


