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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
                 Bucureşti, 28.09.2021 

                                                                Nr.4c-3/306/2021 
AVIZ 

asupra Propunerii legislative privind anularea unor obligaţii accesorii 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, pentru aviz, care va fi transmis Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci, care este sesizată în fond, cu Propunerea legislativă privind 
anularea unor obligaţii accesorii, transmisă cu adresa nr. P.L.x.236/2021 din 02 iunie 2021, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/306 din 02 iunie 2021.  
 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.2731 din 30.03.2021, avizează favorabil 
proiectul de act normativ cu observații. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.209 din 12.04.2021, avizează negativ propunerea 
legislativă. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, respinge propunerea legislativă în ședința 
din 25 mai 2021. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare anularea unor obligaţii fiscale 
accesorii, sub condiţia achitării de către contribuabili, până la data de 15 decembrie 2021, a 
obligaţiilor fiscale principale restante. 
  Examinarea Propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 28 septembrie 2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a Propunerii legislative privind anularea unor obligaţii accesorii cu un 
amendament admis prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, Propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 alineatele (1) și (3) din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 
 
 
Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 
 

simona.tirzioru
Original
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Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
Crt. Text Propunere legislativă Amendamente admise/autor Motivarea 

1. Titlul legii 
LEGE 

privind anularea unor obligații accesorii 

Nemodificat  

2. Art.l - (1) Prezenta lege se aplică pentru toate categoriile 
de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, 
indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi 
fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent sau exercită 
profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau 
subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului 
Bucureşti ori instituţii publice. 
(2) În sensul prezentei legi, prin obligaţii bugetare 
principale restante la data de 31 martie 2021 inclusiv, se 
înţelege: 
a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau 
termenul de plată până la data de 31 martie 2021 inclusiv, 
precum şi obligaţiile fiscale principale scadente până la 
data de 31 martie 2021; 
b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin 
decizii de impunere comunicate până la data de 3 1 martie 
2021 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit 
termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi 
diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente 
perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2021 
inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de 
impunere emisă şi comunicată până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, ca urmare a unei inspecţii fiscale 
sau a verificării situaţiei fiscale personale; 

Nemodificat  
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c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor 
fiscale de până la data de 31 martie 2021 inclusiv, stabilite 
prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul 
fiscal sau prin declaraţie de impunere depusă cu întârziere 
de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 
2021 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 
inclusiv; 
d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii 
emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal 
în vederea recuperării la data de 31 martie 2021 inclusiv, 
precum şi obligaţiile bugetare principale stabilite de alte 
organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale 
de până la data de 31 martie 2021, transmise spre 
recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 
aprilie 2021 şi data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv. 
(3) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data 
de 31 martie 2021 inclusiv: 
obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în 
derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 
martie 2021 inclusiv; 
obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror 
executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 31 
martie 2021 inclusiv. 
(4) Sunt considerate restante la data de 3 1 martie 2021 
inclusiv, şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află 
în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior 
acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 
2021 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea 
sau, după caz, încetează suspendarea executării actului 
administrativ fiscal. 
(5) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii 
pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ 
fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, 
penalităţilor şi tuturor accesoriilor. în acest caz, debitorii 
trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele 
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suspendării actului administrativ fiscal până la data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 
(6) Accesoriile aferente unor obligaţii bugetare principale 
reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se 
cuvin bugetului Uniunii Europene nu se amână la plată şi 
nu se anulează, dacă instituţia sau autoritatea publică care 
a transmis organului fiscal titlul executoriu în vederea 
recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, 
conform legii, respectivele accesorii. 
(7) Prevederile prezentei legi se aplică în mod 
corespunzător de către: 
a) organele vamale pentru creanţele vamale. în acest sens, 
decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile 
suplimentare stabilite de controlul vamal este asimilată 
deciziei de impunere emise de către organele de inspecţie 
fiscală; 
b) organele fiscale centrale pentru obligaţiile bugetare 
stabilite de către organele de inspecţie economico-
financiară, prin dispoziţii obligatorii şi procese-verbale. 

3. Art.2 - Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente 
obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 
martie 2021 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 
31 martie 2021 inclusiv, administrate de organul fiscal 
central, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 
din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv; 
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 
din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale 
şi accesorii administrate de organul fiscal central cu 
termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2021 şi 
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

Nemodificat  
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c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, 
potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de 
anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se 
consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele 
în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale 
au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal 
central; 
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după 
îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevdzute 
la lit. a) - c), dai' nu mai târziu de data de 15 decembrie 
2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

4. Art.3 - (1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile 
aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale 
declarate suplimentar de debitori prin declaraţie 
rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare 
principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2021 
inclusiv, administrate de organul fiscal central, se 
anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii: 
a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 
1 aprilie 2021 până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv; 
b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în 
declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate 
prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, până la data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 
c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile 
prevăzute la art.2 lit. b) -d). 
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul 
corectării erorilor din deconturile de taxă pe valoarea 
adăugată efectuate potrivit reglementărilor legale în 
vigoare. 

Nemodificat  

5. Art.4 Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente 
obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare 
datei de 31 martie 2021 inclusiv şi stinse până la această 

Art.4 Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente 
obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare 
datei de 31 martie 2021 inclusiv şi stinse până la această 
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dată, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ şi în mod 
corespunzător condiţiile prevăzute la art. 2 lit. b) - d). 

dată, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ, cu 
condiția să nu fi beneficiat pentru aceeași perioadă de 
o altă înlesnire sau amânare la plată, şi în mod 
corespunzător condiţiile prevăzute la art. 2 lit. b) - d). 
 
Autor – Comisia pentru industri și servicii 

6. Art.5 - (1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile 
aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de 
organul fiscal central cu scadente anterioare datei de 31 
martie 2021 inclusiv şi individualizate în decizii de 
impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau 
verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, se anulează dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale 
individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin 
orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până 
la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din 
aceeaşi lege; 
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 
90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub 
sancţiunea decăderii. 
(2) În sensul prezentului articol, prin inspecţie fiscală sau 
verificare a situaţiei fiscale personale în derulare la data 
intrării în vigoare a prezentei legi se înţelege acea 
inspecţie sau verificare pentru care nu s-a comunicat 
persoanei controlate decizia de impunere până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

Nemodificat  

7. Art.6 - (1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de 
anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentei 
legi pot notifica organul fiscal central cu privire la intenţia 
lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare 
a accesoriilor prevăzută la art. 2 lit. d). 
(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul 
fiscal central verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit 

Nemodificat  
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obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la 
data depunerii notificării, efectuează stingerile, 
compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea 
stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie 
condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. 2-5. 
In cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit 
art. 7 din Legea nr.207/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data 
depunerii notificării, organul fiscal central eliberează din 
oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică 
debitorului. 
(4) Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul 
eventualele neconcordanţe cu privire la obligaţiile 
bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii 
fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. 2 - 5 .  
(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit 
alin. (1): 
a) dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face 
obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. în 
acest caz, organul fiscal central emite decizie de amânare 
la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor; 
b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, 
după caz, pentru obligaţiile accesorii amânate la plată 
potrivit lit. a); 
c) obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu 
se sting până la data soluţionării cererii de anulare a 
accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2021 
inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de 
anulare a accesoriilor. 
(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi pe perioada 
cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a 
cererii potrivit art. 8 alin. (1). 
(7) Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor 
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şi a tuturor accesoriilor îşi pierde valabilitatea în oricare 
dintre următoarele situaţii: 
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a 
deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, 
după caz; 
b) la data de 15 decembrie 2021 inclusiv, în cazul în care 
debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. 

8. Art.7 - (1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din 
Legea nr.207/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, până la data de 15 decembrie 2021 inclusiv, 
debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 6 şi au 
dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, de către organul de 
executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot 
efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a 
popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele 
reprezentând obligaţii de plată care fac obiectul amânării 
la plată în vederea anulării potrivit art. 6 alin. (5) lit. a). 
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru măsurile 
de executare silită prin poprire, dispuse, potrivit legii, 
între data intrării în vigoare a prezentei legi şi data de 15 
decembrie 2021 inclusiv. 

Nemodificat  

9. Art.8 - (1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusă 
potrivit prezentei legi, se soluţionează prin decizie de 
anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere 
a cererii de anulare a accesoriilor. 
(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor 
potrivit prezentei legi în oricare dintre situaţiile prevăzute 
la art. 2-5, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite 
condiţiile pentru acordarea anulării. 

Nemodificat  

10. Art.9 - (1) Debitorii care la data intrării în vigoare a 
prezentei legi beneficiază de eşalonarea la plată a 
obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care 
obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în 
vigoare a prezentei legi şi data de 15 decembrie 2021 

Nemodificat  
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inclusiv, pot beneficia de anularea dobânzilor, 
penalităţilor şi tuturor accesoriilor în condiţiile art. 3-5. 
(2) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei legi 
beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 
potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada 
cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi 
data de 15 decembrie 2021 inclusiv, pot beneficia, în baza 
cererii de anulare a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor 
accesoriilor, depuse până la data de 15 decembrie 2021 
inclusiv, de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor 
accesoriilor, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. In 
acest caz, accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu 
termene de plată după data intrării în vigoare a prezentei 
legi achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie 
potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare. în situaţia în care eşalonarea la plată aflată în 
derulare cuprinde numai obligaţii de plată accesorii, 
debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor rămase de 
plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, 
urmând ca, în baza cererii de anulare a accesoriilor, 
organul fiscal sa emită decizia de anulare a accesoriilor, 
precum şi decizia de finalizare a eşalonării la plată. 

11. Art.10 - (1) în cazul obligaţiilor bugetare restante la data 
de 31 martie 2021 inclusiv, datorate bugetelor locale, 
prevederile prezentei legi se aplică de către unităţile 
administrativ-teritoriale. 
(2) Procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul 
obligaţiilor restante prevăzute la alin.(l) se aprobă prin 
hotărâre a consiliului local, în termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Nemodificat  

12. Art.11  Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi în 
cazul obligaţiilor bugetare administrate de alte instituţii 
sau autorităţi publice. în acest caz, cererea de anulare a 
accesoriilor se depune şi se soluţionează de către instituţia 

Nemodificat  
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sau autoritatea publică care administrează respectivele 
obligaţii bugetare. 

13. Art.12 - Debitorii care, la data de 15 decembrie 2021 
inclusiv, au cereri dc rambursare în curs de soluţionare 
pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge 
total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea 
obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentei legi, dacă 
achită obligaţiile bugetare de care depinde anularea, 
nestinse prin compensare cu sumele individualizate în 
cererea de rambursare, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea. 

Nemodificat  

14. Art.13 - Facilitatea fiscală reprezentând anularea 
accesoriilor prevăzută de prezentei legi îşi menţine 
valabilitatea şi în următoarele cazuri: 
în cazul desfiinţării actului administrativ fiscal în 
procedura de soluţionare a contestaţiei chiar dacă s-a 
dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal; 
în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare 
fiscală potrivit art.6, organul fiscal constată existenţa unor 
obligaţii bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de 
atestare fiscală. 

Nemodificat  

15. Art.14 Împotriva actelor administrative fiscale emise 
potrivit prezentei legi se poate formula contestaţie potrivit 
art.268-281 din Legea nr.207/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Nemodificat  

16. Art.15 - (1) Procedura de aplicare a prezentei legi se 
aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la 
propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, în cazul obligaţiilor bugetare 
administrare de către organul fiscal central, în termen de 
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
(2) In cazul obligaţiilor bugetare administrate de alte 
instituţii sau autorităţi publice, cu excepţia unităţilor 
administrativ-teritoriale şi a subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiului Bucureşti, procedura de 
aplicare a prezentei legi se aprobă de conducătorul 

Nemodificat  
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instituţiei sau autorităţii publice, cu avizul Ministerului 
Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

       

 
 


