
 

ÎNTREBARE 

Către: Domnul Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Proceduri unitare în aplicarea legislației 

 

Domnule Ministru, 

 

În permanență am întâlnit experți contabili și contribuabili, antreprenori și alte persoane 

interesate de a intra pe piața din România care întâmpină dificultăți în relația cu instituțiile statului, 

în special cu ANAF, apreciind că practica instituției nu este una unitară la nivel național. De 

exemplu, ne-a fost comunicat în repetate rânduri că răspunsurile primite de la departamentele de 

relații cu publicul ale ANAF-ului sunt de multe ori contradictorii sau prezintă răspunsuri diferite 

pentru aceeași speță. Mai mult decât atât, nimeni nu își asumă răspunderea pentru indicațiile oferite, 

aceste răspunsuri având rol strict orientativ. 

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru 

problema prezentată. 

 

1. Care sunt principalele acțiuni pe care le desfășurați pentru a vă asigura că 

instituțiile din subordine aplică unitar legislația iar procedurile nu diferă de la un 

UAT la altul? 

2. Când și cum vor răspunde departamentele de relații cu publicul de informațiile 

oferite contribuabililor daca acestea sunt contradictorii? 

3. Care sunt mijloacele de comunicare acceptate de ANAF în relația cu contribuabilii 

persoane fizice și juridice? 

4. Direcțiile și serviciile din subordinea ANAF răspund și comunică prin toate 

mijloacele disponibile? 

5. Care sunt măsurile pe care le-ați luat sau urmează să le luați pentru a gestiona mai 

eficient relația cu contribuabilii? 

6. Care sunt actele normative care vă pun dificultăți și nu vă permit aplicarea clară și 

unitară? 

  

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 

                                                                                                                                   A/USR/645/11.11.2021 

Parlamentul   României 

Camera Deputaților 

Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS  
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