
 REFERAT DE APROBARE  
Proiect de ordin al preşedintelui  Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 

aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile 
sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare 

 

            

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare prevederile Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
act normativ care aduce îmbunătăţiri modului de administrare a creanţelor fiscale.  

Potrivit art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, formularele necesare şi instrucţiunile de utilizare a 
acestora privind administrarea creanţelor fiscale de către organul fiscal central, precum şi 
orice norme sau instrucţiuni necesare aplicării unitare a Codului de procedură fiscală se 
aprobă prin ordin al preşedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscale. 

În conformitate cu dispozițiile art.247, alin.(4) din actul normativ mai sus invocat, 
dacă au fost sechestrate bunuri perisabile sau supuse degradării, acestea pot fi vândute în 
regim de urgenţă. Evaluarea şi valorificarea acestor bunuri se efectuează de către organele 
fiscale, la preţul pieţei. 

Totodată, potrivit prevederilor art.247 alin.(5) lit.a) din Codul de procedură fiscală, 
procedura de evaluare şi valorificare se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., în cazul 
creanţelor administrate de organul fiscal central, motiv pentru care se impune promovarea 
unui ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care să reglementeze  
procedura de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau 
supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare. 

Prin urmare, s-a întocmit proiectul de ordin al preşedintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de 
urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea 
modelelor unor formulare.  

Prin prezentul proiect de ordin s-a încercat structurarea activităţilor ce trebuie 
întreprinse de organele fiscale competente în cazul vânzării în regim de urgență a bunurilor 
perisabile sau supuse degradării, sechestrate, astfel: 

-Dispoziții generale; 

-Constituirea Comisiei de valorificare; 

-Evaluarea bunurilor perisabile sau supuse degradării; 

-Valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării; 

-Atribuțiile Comisiei de valorificare. 

Ţinând cont de noile dispoziţii reglementate de Legea nr. 207/2015, prin proiectul de 
ordin pe care vi-l propunem pentru aprobare, s-au elaborat o serie de modele de formulare, 
astfel încât organele din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală să aplice 
unitar prevederile legale în vigoare în domeniul colectării creanțelor fiscale, cum ar fi:   

 -Anunţ privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării; 

 -Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor 
perisabile sau supuse degradării; 



 -Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării; 

 -Proces-verbal de predare primire a bunurilor perisabile sau supuse degradării 
valorificate. 

 


