
 

      

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2594/2015 privind stabilirea 
organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului 
fiscal, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din 

cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și 
conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător 

la informațiile din cazierul fiscal 
 
 
 
 Prin Hotărârea Guvernului nr. 1000/2015 privind faptele pentru care se 
înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 30 decembrie 2015, 
a fost extinsă lista faptelor care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor. 
  
 Procedura de înscriere, de scoatere și de rectificare a informațiilor în/din 
cazierul fiscal, prin care sunt stabilite și competențele de întocmire a fișelor de 
înscriere în cazierul fiscal, este aprobată prin Ordinul președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale 
competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de 
înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și 
eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conținutul formularisticii 
necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile din cazierul 
fiscal. 
 Având în vedere cele de mai sus, este necesară extinderea competențelor 
de întocmire a fișelor de înscriere a faptelor în cazier pentru toate organele fiscale 
care au atribuții de constatare a faptelor, de natură a fi înscrise în cazier, și de 
aplicare a sancțiunilor, nu doar pentru organele cu atribuții de control. Astfel, ca 
urmare a acestei extinderi, fișele de înscriere a faptelor care constituie contravenții, 
care se constată de organele fiscale cu atribuții de administrare a veniturilor statului 
(ex. pentru nedepunerea la termen a declarațiilor de înregistrare fiscală/de 
mențiuni) se întocmesc de aceste organe fiscale. 
 În plus, ținând cont de înființarea administrațiilor pentru contribuabili mijlocii 
din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, este necesară 
clarificarea dispozițiilor procedurale prin care sunt stabilite organele fiscale 
teritoriale competente pentru gestionarea cazierului fiscal. 
 De asemenea, este necesară stabilirea unor reguli de întocmire a fișelor de 
înscriere în cazierul fiscal a contravențiilor constatate de organe din afara Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală, care au atribuții de aplicare a sancțiunilor pentru 
unele fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal. 
  
 
 
  
 


