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Referat de aprobare 

 

a proiectului de ordin pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul din activitatea de 
informaţii fiscale, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  

 

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 336 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

Structurile de informaţii fiscale au, conform Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare şi a procedurilor operaţionale în vigoare, atribuţii de verificare a contribuabililor 

prin acţiuni de constatare la faţa locului şi prin solicitarea de informaţii şi înscrisuri de la 

aceştia şi de la terţi. 

Legea nr.207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare reglementează, la articolul 336, faptele considerate contravenţii şi sancţiunile 

aplicabile acestora, în cazul încălcării de către contribuabil a prevederilor art.58 alin.1 (care 

stabileşte obligaţia contribuabilului de a furniza organului fiscal informaţiile necesare pentru 

stabilirea stării de fapt fiscale), art.64 (care stabileşte obligaţia contribuabilului de a pune 

înscrisuri la dispoziţia organului fiscal) şi art.65 alin.3 (care stabileşte obligaţia 

contribuabilului de a permite accesul persoanelor împuternicite de organul fiscal cu 

efectuarea unei constatări la faţa locului). 

În scopul constatării şi sancţionării, de către structurile de informaţii fiscale, în 

îndeplinirea atribuţiilor de verificare a contribuabililor cu care sunt împuterniciţi, a 

contravenţiilor menţionate mai sus, a fost elaborat proiectul de ordin pentru aprobarea 

formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de 

personalul din activitatea de informaţii fiscale, împuternicit de către Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală. 
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