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CAPITOLUL 6
INCIDENTE ÎN MATERIA COMPETENŢEI 

ORGANELOR FISCALE ÎN PROCEDURA 
FISCALĂ

SECŢIUNEA 1. CONFLICTUL DE COMPETENŢĂ 

Potrivit dreptului procedural civil conflictul de competenţă este 
definit ca fiind situaţia în care instanţa care a primit dosarul prin 
hotărârea de declinare a competenţei constată că este 
necompetentă şi consideră  competenţa  aparţinând instanţei care 
i-a trimis dosarul, declinându-şi la rândul ei competenţa în 
favoarea acesteia. Un asemenea conflict poate apare şi în situaţia 
în care două instanţe, în cazul normelor de competenţă 
alternativă, se declară ambele competente să soluţioneze aceeaşi 
pricină.

Deci, se observă că avem două tipuri de conflict de 
competenţă şi anume:  conflict de competenţă negativ în prima 
situaţie şi conflict de competenţă pozitiv în cea de-a doua situaţie. 

Codul de procedură fiscală defineşte în art. 37 alin. 1 atât 
conflictul negativ cât şi conflictul pozitiv de competenţă ca fiind 
acele situaţii în care două sau mai multe organe fiscale se 
consideră deopotrivă competente sau necompetente. În acest caz 
organul fiscal care s-a investit primul sau care s-a declarat ultimul 
necompetent va continua procedura în derulare şi va solicita 
organului ierarhic superior comun să hotărască asupra 
conflictului.63

Conflictul ivit între două administraţii ale finanţelor publice 
din raza teritorială a aceluiaşi judeţ se soluţionează de către 

                                                
63 Pentru mai multe amănunte a se vedea Horaţiu, Sasu. Lucian, 

Ţâţu. Dragoş Pătroi.  Codul de procedură fiscală. Comentarii şi explicaţii, Editura C. 
H. Beck, Bucureşti, 2008,  pp. 124-126.

Extras din volumul: Dariescu, N. C. (2009). Drept procedural fiscal. Iasi, Romania: Lumen.
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Direcţia Generală a Finanţelor Publice căreia acestea îi sunt 
subordonate.

Conflictul ivit între două administraţii ale finanţelor publice 
din judeţe diferite sau dintre o administraţie a finanţelor publice şi 
o Direcţia Generală a Finanţelor Publice ori două Direcţii 
Generale a Finanţelor Publice se soluţionează de către Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală.

În situaţia în care organele fiscale între care apare conflictul 
de competenţă nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun, 
conflictul de competenţă ivit se soluţionează de către Comisia 
Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Conflictul ivit între două organe vamale se soluţionează de 
către Autoritatea Naţională a Vămilor.

În cazul bugetelor locale, Comisia fiscală centrală se 
completează în vederea soluţionării conflictului de competenţă cu 
câte un reprezentant fie al: Asociaţiei Comunelor din România, 
Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Municipiilor din 
România, Uniunii Naţionale a  Consiliilor Judeţene din România, 
precum şi al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Organul competent să soluţioneze conflictul de competenţă 
va hotărî de îndată asupra conflictului şi va comunica decizia 
organelor fiscale aflate în conflict.

Extras din volumul: Dariescu, N. C. (2009). Drept procedural fiscal. Iasi, Romania: Lumen.
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SECŢIUNEA 2. CONFLICT DE INTERESE

Conflictul de interese este o cauză prin care funcţionarul 
public este împiedicat să-şi îndeplinească prerogativele.

Potrivit art. 39 din Codul de procedură fiscală dacă 
funcţionarul public din cadrul organului fiscal este implicat într-o 
procedură de administrare se află în conflict de interese în 
următoarele situaţii: 

a) în cadrul procedurii respective acesta este contribuabil, este 
soţ/soţie al/a contribuabilului, este rudă până la gradul al 
treilea inclusiv a contribuabilului, este reprezentant sau 
împuternicit al contribuabilului; 
Deci, din dispoziţiile art. 39 lit. a deducem că există  

conflict de interese pentru funcţionarul public din cadrul 
organului fiscal care implicat într-o procedură de administrare a 
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate 
bugetului general consolidat în situaţiile în care funcţionarul 
respectiv este: contribuabil în cadrul acestei proceduri; soţ/soţie 
al/a contribuabilului; reprezentant sau împuternicit al 
contribuabilului.

b) în cadrul procedurii respective poate dobândi un avantaj 
ori poate suporta un dezavantaj direct; 
De asemenea, din dispoziţiile art. 39 lit. b observăm că 

există  conflict de interese pentru  funcţionarul public din cadrul 
organului fiscal care implicat într-o procedură de administrare a 
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate 
bugetului general consolidat în situaţiile în care funcţionarul 
respectiv poate dobândi un avantaj ori poate suporta un 
dezavantaj direct.

c) există un conflict între el, soţul/soţia, rudele sale până la 
gradul al treilea inclusiv şi una dintre părţi sau soţul/soţia, 
rudele părţii până la gradul al  treilea inclusiv;
Din dispoziţiile art. 39 lit. c observăm că există conflict de 

interese pentru funcţionarul public din cadrul organului fiscal care 
implicat într-o procedură de administrare a impozitelor, taxelor, 

Extras din volumul: Dariescu, N. C. (2009). Drept procedural fiscal. Iasi, Romania: Lumen.
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contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat 
în situaţiile în care există un conflict de orice natură între el, 
soţul/soţia, rudele sale până la gradul al treilea inclusiv şi între 
contribuabilul supus controlului fiscal sau soţul/soţia, rudele
contribuabilului supus controlului fiscal până la gradul al  treilea 
inclusiv.

d) în alte cazuri prevăzute de lege. 
În caz de conflict de interese soluţia este abţinerea sau 

recuzarea.

SECŢIUNEA 2. ABŢINEREA ŞI RECUZAREA

În dreptul procedural civil, abţinerea şi recuzarea sunt două  
instituţii procesuale care se află într-o legătură indisolubilă.
Abţinerea nu este altceva decât o autoacuzare a judecătorului. 
Recuzarea este posibilitatea conferită de lege părţilor, de a solicita 
în cazurile expres determinate de lege, îndepărtarea unuia sau mai 
multor judecători de la soluţionarea unei cauze civile.

Potrivit art. 40 alin. 1 din Codul de  procedură fiscală 
funcţionarul public care ştie că se află în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 39 este obligat să înştiinţeze conducătorul 
organului fiscal şi să se abţină de la îndeplinirea procedurii. 

Alin. 3 al aceluiaşi articol stabileşte că abţinerea se propune 
de funcţionarul public şi se decide de îndată de conducătorul 
organului fiscal sau de organul ierarhic superior. 

Observăm că, aliniatele 1şi 3 ale art. 40 din Codul de  
procedură fiscală se referă la abţinerea funcţionarului public de la 
îndeplinirea procedurii de administrare a impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general 
consolidat.

Alin. 2 al aceluiaşi articol dispune că în cazul în care 
conflictul de interese se referă la conducătorul organului fiscal, 
acesta este obligat să înştiinţeze organul ierarhic superior. 

Extras din volumul: Dariescu, N. C. (2009). Drept procedural fiscal. Iasi, Romania: Lumen.
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În privinţa aliniatului 2 al art. 40 din Codul de  procedură 
fiscală menţionăm că se referă la recuzare. Astfel, conducătorul 
organului fiscal care se află în una din situaţiile prevăzute la art. 39 
din Codul de  procedură fiscală are obligaţia să înştiinţeze organul 
ierarhic superior. 

Recuzarea funcţionarului public aflat în conflict de interese 
se poate solicita de contribuabilul implicat în procedura de 
administrare. 

Recuzarea funcţionarului public se decide de îndată de către 
conducătorul organului fiscal sau de organul fiscal ierarhic 
superior. Decizia prin care se respinge cererea de recuzare poate 
fi atacată la instanţa judecătorească competentă. Cererea de 
recuzare nu suspendă procedura de administrare în derulare.

Ne alăturăm opiniei64 potrivit căreia decizia de respingere a 
cererii de recuzare,  nu şi cea de admitere poate fi atacată pe calea 
contenciosului administrativ la tribunalul administrativ-fiscal, în 
termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ fără a mai fi necesară procedura prealabilă. 

Cererea de recuzare nu suspendă procedura de administrare 
în derulare, situaţia fiind identică şi pe perioada de timp cât 
cererea se află în faţa contenciosului administrativ.

   

                                                
64 Mircea, Ştefan, Minea. Cosmin, Flavius, Costaş. Dreptul finanţelor

publice. Drept fiscal,  vol. II, Editura Wolters Kiuwer, Bucureşti, 2008, p. 413 .

Extras din volumul: Dariescu, N. C. (2009). Drept procedural fiscal. Iasi, Romania: Lumen.
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SECŢIUNEA 3. PROROGAREA COMPETENŢEI

1. Noţiunea de prorogare a competenţei în dreptul 
   comun

Prorogarea intervine în cazul în care o instanţă competentă 
să soluţioneze cererea cu care a fost sesizată de către reclamant 
devine competentă în temeiul legii, a unei hotărâri judecătoreşti 
pronunţată de o instanţă superioară sau a convenţiei părţilor să 
rezolve şi cereri care în mod obişnuit nu intră în competenţa sa. 
După temeiul în baza căreia se intervine prorogarea de 
competenţă poate fi: legală, judecătorească şi convenţională 
(voluntară).65

2. Acord asupra competenţei

Art. 38 din Codul de  procedură fiscală introduce o regulă 
referitoare la prorogarea de competenţă. Astfel, în situaţia în care 
organul fiscal implicat care deţine competenţa teritorială şi 
contribuabilul în cauză pot stabili de comun acord ca 
administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume 
datorate bugetului general consolidat să se facă de către un alt 
organ fiscal care iniţial era necompetent din punct de vedere 
teritorial.

Totuşi, deşi Codul de procedură fiscală nu reglementează şi 
acordul  în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a 
altor sume datorate bugetului general consolidat  a noului organ 
fiscal considerăm că acest acord ar trebui să existe.

Nu este normal şi nici logic să încarci noul organ fiscal cu o 
nouă sarcină de serviciu fără a avea şi acordul acestuia din urmă.

                                                
65Pentru amănunte a se vedea V., M., Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de 

procedură civilă. Teoria generală, vol. I, Editura Naţional, Bucureşti, 1996, pp. 433-
438.

Extras din volumul: Dariescu, N. C. (2009). Drept procedural fiscal. Iasi, Romania: Lumen.
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CAPITOLUL 7
CONTRIBUABILUL CA SUBIECT AL 

INSPECŢIEI FISCALE

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNI GENERALE 

Inspecţia fiscală se exercită asupra tuturor contribuabililor 
indiferent de forma de organizare, care au obligaţii de stabilire, 
reţinere şi plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor 
sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute de lege.

Subiect al inspecţiei fiscale lato sensu este, pe de o parte 
statul român reprezentat prin organele fiscale sau vamale ce 
exercită activitatea de inspecţie fiscală în calitate de subiect activ, 
iar pe de altă parte,  contribuabilii în calitate de subiect pasiv.

De asemenea având în vedere sfera noţiunii de contribuabil, 
în afara contribuabilului supus controlului fiscal,  mai pot fi 
implicate în activitatea de inspecţie  fiscală şi alte persoane        
(de exemplu, plătitorul de impozite), precum şi terţe persoane, ce 
deţin informaţii şi/sau înscrisuri cu privire la contribuabilul 
respectiv.66

Selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuşi inspecţiei 
fiscale  este efectuată de organul fiscal competent  nefiind posibile 
obiecţii cu privire la procedura de selectare folosită.

Potrivit art. 100 alin. 1 din Codul de procedură fiscală 
selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuşi inspecţiei 
fiscale este efectuată de către organul fiscal competent.

Alin. 2 al aceluiaşi articol dispune că contribuabilul nu 
poate face obiecţii cu privire la procedura de selectare folosită.

                                                
66 Pentru amănunte Daniel, Dascălu.  Cătălin, Alexandru. Explicaţiile 

teoretice şi practice ale codului de procedură fiscală, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005,  
p. 251-252.

Extras din volumul: Dariescu, N. C. (2009). Drept procedural fiscal. Iasi, Romania: Lumen.



Nadia Cerasela DARIESCU

108

SECŢIUNEA 2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 
CONTRIBUABILILOR

Potrivit art. 17 alin. 2 din Codul de procedură fiscală 
contribuabilul este persoana fizică ori juridică sau orice entitate 
juridică fără personalitate juridică care datorează impozite, taxe, 
contribuţii şi a alte sume bugetului general consolidat, în condiţiile 
legii.

Contribuabilii67 ca subiecte ale raportului juridic de drept 
procedural fiscal au o serie de drepturi şi obligaţii stabilite prin 
dispoziţiile Codului de procedură fiscală şi prin Carta drepturilor şi 
obligaţiilor contribuabililor în timpul desfăşurării inspecţiei fiscale.68

În timpul desfăşurării inspecţiei fiscale contribuabilii, au 
următoarele drepturi:

 dreptul de a solicita din proprie iniţiativă să fie 
controlaţi;

 dreptul de a fi înştiinţaţi despre inspecţia fiscală la care 
urmează a fi supuşi;

 dreptul de a solicita pentru motive întemeiate, amânarea 
datelor de începere a inspecţiei fiscale;

 dreptul de a solicita legitimarea inspectorilor şi ordinul 
de serviciu în baza căruia se desfăşoară inspecţia fiscală;

 dreptul de a fi informaţi în legătură cu drepturile şi 
obligaţiile pe care le au în timpul desfăşurării controlului;

                                                
67 A se vedea din această care secţiunea referitoare la „Raportul juridic 

de drept procedural fiscal”.
68 Lucian. Ţâţu. Cosmin, Şerbănescu. Delia Cataramă. Dan, 

Ştefan. Adrian, Nica. Emilian, Miricescu.  Fiscalitate De la lege la practică, 
Ediţia a VI-a, C.H. Beck, 2009, pp. 257-258; Horaţiu, Sasu. Lucian, Ţâţu. 
Dragoş Pătroi.  Codul de procedură fiscală. Comentarii şi explicaţii, Editura C. H. 
Beck, Bucureşti, 2008, pp. 62-65 ; Dan, Drosu, Şaguna. Dan, Şova. Drept 
fiscal,  Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 276-277.

Extras din volumul: Dariescu, N. C. (2009). Drept procedural fiscal. Iasi, Romania: Lumen.
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 dreptul ca activitatea să le fie cât mai puţin afectată pe 
timpul desfăşurării inspecţiei fiscale;

 dreptul de a fi reprezentaţi printr-un împuternicit în 
relaţiile cu organul fiscal;

 dreptul de a primi o dovadă scrisă în cazul reţinerii unor 
documente sau elemente materiale;

 dreptul de a fi verificaţi o singură dată pentru fiecare 
impozit, taxă, contribuţie şi orice altă sumă datorată 
bugetului general consolidat şi pentru fiecare perioadă 
supusă controlului;

 dreptul de a fi informat pe parcursul desfăşurării 
inspecţiei fiscale asupra constatărilor rezultate din 
inspecţia fiscală;

 dreptul de a prezenta, în scris,  punctul de vedere cu 
privire la constatările inspecţiei fiscale;

 dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate 
acordată de jurişti, experţi contabili, contabili autorizaţi, 
etc.;

 dreptul de a apela la serviciile unui expert în vederea 
întocmirii de expertize solicitate de organele fiscale;

 dreptul de a de a-şi exprima punctul de vedere cu privire 
la  faptele şi întâmplările relevante în luarea deciziei;

 dreptul de a contesta măsurile dispuse ca urmare a 
inspecţiei fiscale;

 dreptul de a fi protejaţi pe linia secretului fiscal.

În timpul desfăşurării inspecţiei fiscale contribuabilii, au 
următoarele obligaţii:

 obligaţia de a se prezenta la sediul organului fiscal;
 obligaţia de a colabora la desfăşurarea în condiţii optime 

a inspecţiei fiscale, prin respectarea drepturilor organelor 
fiscale şi acordarea sprijinului necesar în exercitarea 
acestor drepturi;

Extras din volumul: Dariescu, N. C. (2009). Drept procedural fiscal. Iasi, Romania: Lumen.
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 obligaţia de a furniza toate informaţiile relevante pentru 
stabilirea stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor 
cunoscute de către acesta, în întregime, conform 
realităţii şi prezentarea mijloacelor doveditoare care îi 
sunt cunoscute;

 obligaţia de a  pune la dispoziţia organului fiscal toate 
actele, înscrisurile, documentele, registrele sau evidenţele 
contabile, care stau la baza calculării corecte şi în 
cuantumul legal al impozitelor datorate;

 obligaţia de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza 
declaraţiilor sale;

 obligaţia de a permite accesul organelor fiscale în orice 
incintă a sediului în care îşi desfăşoară activitatea 
contribuabilul sau în locul în care există bunuri 
impozabile ori în care se desfăşoară activităţi aducătoare 
de venituri;

 obligaţia de a da la sfârşitul inspecţiei fiscale o declaraţie 
scrisă pe propria răspundere din care să rezulte că au 
fost puse la dispoziţia organelor fiscale toate 
documentele şi informaţiile relevante pentru inspecţia 
fiscală;

 obligaţia de a îndeplini măsurile prevăzute de actul 
întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, în termenele şi în 
condiţiile stabilite de inspecţia fiscală.

Extras din volumul: Dariescu, N. C. (2009). Drept procedural fiscal. Iasi, Romania: Lumen.
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CAPITOLUL 8
TERMENELE ÎN DREPTUL PROCEDURAL 

FISCAL

SECŢIUNEA 1. TERMENELE  PROCEDURALE ÎN 
DREPTUL COMUN

1. Noţiunea de termen procedural şi clasificarea
  termenelor procedurale

Termenul de procedură este definit ca fiind intervalul de 
timp înăuntrul căruia trebuie îndeplinite anumite acte de 
procedură sau, dimpotrivă, este oprită îndeplinirea altor acte de 
procedură.69

Termenele procedurale se clasifică în funcţie de mai multe 
criterii70 astfel:
1. în funcţie de caracterul lor termenele sunt:

a. imperative (peremptorii) sunt acelea înăuntrul cărora 
trebuie îndeplinit un act de procedură;

b. prohibitive (dilatorii)  sunt acelea înăuntrul cărora legea 
interzice efectuarea vreunui act de procedură; 

2. după modul în care sunt stabilite termenele sunt:
a. legale sunt acelea pe care legea le stabileşte în mod expres;
b. judecătoreşti sunt acelea pe care le fixează instanţa în 

cursul soluţionării procesului, pentru înfăţişarea părţilor,  
pentru prezentarea martorilor, pentru o cercetare locală, 
etc.;

c. convenţionale sunt acelea pe care părţile le pot fixa în 
cursul judecăţii;

                                                
69 V., M., Ciobanu. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Teoria 

generală, vol. I, Editura Naţional, Bucureşti, 1996, p. 458.
70 V., M., Ciobanu. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Teoria 

generală, vol. I, Editura Naţional, Bucureşti, 1996, p.  458-460.

Extras din volumul: Dariescu, N. C. (2009). Drept procedural fiscal. Iasi, Romania: Lumen.


