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Referat de aprobare  

a ordinului pre ședintelui Agen ției Naționale de Administrare Fiscal ă  pentru  modificarea 
unor ordine ale pre ședintelui Agen ției Naționale de Administrare Fiscal ă privind aprobarea 

modelelor unor formulare utilizate în domeniul cole ctării crean țelor fiscale 
                                      

  În data de 17 ianuarie 2019  a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 44,  Legea 
nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, act 
normativ care aduce o serie de modificări Legii nr. 207/2015  privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Astfel, în conformitate cu prevederile art.I pct.9 ale acestui act normativ, au fost    modificate 
dispozițiile art. 230 alin.(1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul deprocedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare în sensul includerii unor prevederi ce conferă posibilitatea 
debitorului de a notifica organul fiscal cu privire la intenția de a demara procedura de mediere 
pentru identificarea împreună cu organele fiscale a unei soluții optime de stingere a obligațiilor 
fiscale cuprinse în somația ce i-a fost comunicată. În acest sens, se prevede și modificarea 
corespunzătoare a formularului Somație, cu menționarea în cuprinsul acestuia a posibilității 
debitorului de a intra într-o   procedură de mediere. 

Întrucât formularul „Somație” este cuprins în Ordinul președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul 
colectării creanţelor iscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul 
debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, se 
impune modificarea acestui act normativ în mod corespunzător, astfel încât acesta să fie completat 
cu dispoziții privind noile reglementări  legale. 
 Totodată, potrivit art.I pct.11 din acest act normativ, au fost modificate dispozițiile art. 233 
alin. (2¹) din Codul de procedură fiscală, astfel încât, în cazul actelor administrative fiscale 
contestate, se suspendă executarea silită a creanțelor fiscale înscrise în acestea în condițiile 
contestării actului administrativ fiscal și constituirii unei garanții de natura celor prevăzute la art. 211 
lit. a, c) şi d) din Codul de procedură fiscală. 

Astfel, este necesară modificarea corespunzatoare și a următoarelor formulare prevăzute de 
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017, mai sus menționat, 
respectiv formularul „Adresă de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării 
conturilor” și formularul “Adresă de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării 
reţinerilor”. 

De asemenea, potrivit art.I pct.11 din același act normativ, au fost modificate dispozițiile art. 
233 alin. (3) din Codul de procedură fiscală în sensul ridicării măsurilor de executare silită în situația 
în care, pentru creanțele înscrise în actele administrative fiscale contestate, au fost constituite 
garanții sub forma scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție. 

În acest context, este necesară modificarea corespunzătoare și a următoarelor formulare 
prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017, mai sus 
menționat, respectiv formularul „Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra 
disponibilităţilor băneşti”, formularul “Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor 
datorate debitorului de către terţi”, precum și formularul “Decizie de ridicare a măsurilor de 
executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate” . 

Totodată, a fost emis Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor 
fiscale, emise și tipărite prin intermediul unității de imprimare rapidă, act normativ prin care au fost 
aprobate modelele precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a 
unor acte administrative fiscale ce sunt tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă, din 
cuprinsul căruia fac parte și formularele „Somatie”, „Decizie de ridicare a măsurilor de executare 
silită asupra disponibilităţilor băneşti” și „Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a 
sumelor datorate debitorului de către terţi”. În acest sens, pentru corelarea cu dispozițiile cuprinse 
în Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017, este necesară 
modificarea acestui act normativ în mod corespunzător. 
 


