LEGE Nr. 194 din 27 mai 2009
privind aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 19/2008 pentru
modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal
EMITENT:
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 365 din 1 iunie 2009
Parlamentul României adopt prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Se aprob Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 19 din 27 februarie 2008 pentru
modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 3
martie 2008, cu urm toarele modific ri:
1. La articolul I punctul 16, articolul 175^1 se modific i va avea urm torul cuprins:
"ART. 175^1
Cesiunea crean elor fiscale administrate de Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
(1) Agen ia Na ional de Administrare Fiscal poate cesiona crean ele fiscale
principale i accesorii pe care le are în administrare, datorate de contribuabili, astfel cum
acestea sunt individualizate prin titluri de crean i confirmate prin certificate de atestare
fiscal .
(2) Cesiunea crean elor fiscale se face prin licita ie, selec ie de oferte sau încredin are
direct , dup caz.
(3) Procedura de cesiune a crean elor fiscale este demarat la ini iativa Agen iei
Na ionale de Administrare Fiscal sau a unit ilor sale subordonate i începe prin
transmiterea spre publicare a unui anun de inten ie.
(4) Publicarea anun ului de inten ie nu creeaz Agen iei Na ionale de Administrare
Fiscal obliga ia de a efectua respectiva cesiune de crean e.
(5) Inten ia de cesionare a crean ei fiscale se va notifica debitorului fiscal. Începând cu
data eliber rii certificatului de atestare fiscal , orice plat efectuat de debitor sau în
numele s u se consider a fi efectuat în contul obliga iilor fiscale curente sau viitoare. În
cazul în care nu se realizeaz procedura cesiunii crean elor fiscale, organul fiscal va
proceda la stingerea crean elor fiscale cu sumele achitate în condi iile prezentului alineat,
cu respectarea prevederilor art. 114 i 115 din prezentul cod.
(6) Agen ia Na ional de Administrare Fiscal poate cesiona crean ele fiscale
principale i accesorii pe care le administreaz , ale debitorilor prev zu i la alin. (1), la un
pre care nu va putea fi mai mic decât valoarea crean elor fiscale principale, parcurgând
urm toarele etape:
a) se public anun ul de participare la cesionarea crean elor fiscale prin licita ie public
cu strigare, la un pre ce nu va putea fi mai mic decât valoarea crean elor fiscale astfel
cum acestea sunt individualizate prin titlurile de crean i confirmate prin certificate de
atestare fiscal ;
b) în situa ia în care exist un singur ofertant pentru care oferta a fost declarat
calificat , Agen ia Na ional de Administrare Fiscal poate s treac la încredin area
direct , cu condi ia ca pre ul din ofert s nu fie mai mic decât valoarea total a

crean elor fiscale. În situa ia în care exist mai multe oferte declarate calificate este
declarat câ tig toare oferta cea mai avantajoas ;
c) în cazul în care nu exist nicio ofert , licita ia în vederea cesiunii crean elor fiscale
se va organiza la un alt termen, pentru care se va publica un nou anun în care pre ul nu
va putea fi mai mic decât valoarea crean elor fiscale principale plus 75% din valoarea
crean elor fiscale accesorii;
d) în cazul în care nu exist nicio ofert , licita ia în vederea cesiunii crean elor fiscale
se va organiza la un alt termen, pentru care se va publica un nou anun în care pre ul nu
va putea fi mai mic decât valoarea crean elor fiscale principale la care se adaug 50% din
valoarea crean elor fiscale accesorii;
e) în cazul în care în cadrul etapei prev zute la lit. c) sau d) exist un singur ofertant,
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal poate s treac la încredin area direct , cu
condi ia ca pre ul din ofert s nu fie mai mic decât valoarea crean elor fiscale înscris în
anun . Dac exist mai multe oferte calificate, este declarat câ tig toare oferta cea mai
avantajoas ;
f) dac nu se ob ine pre ul înscris în anun , cesiunea crean elor fiscale va fi f cut la cel
mai mare pre oferit, dac acesta dep
te valoarea crean elor fiscale principale.
(7) Distribuirea pre ului cesiunii crean elor fiscale se face de organul fiscal competent,
mai întâi pe obliga iile fiscale principale i apoi, dup caz, diferen a se va distribui pe
obliga iile fiscale accesorii, în ordinea vechimii acestora.
(8) Cesionarul crean ei fiscale preia ca urmare a cesiunii de crean toate drepturile
cedentului, inclusiv garan iile de inute de creditorul bugetar.
(9) Contractul de cesiune a crean elor încheiat în aplicarea prezentului articol
constituie titlu executoriu, f a fi necesar transmiterea titlurilor de crean i a titlurilor
executorii.
(10) Dup realizarea cesiunii crean elor fiscale, acestea devin crean e comerciale.
(11) Cesiunea crean elor fiscale nu poate fi f cut persoanelor afiliate cu debitorul
cedat. Crean ele fiscale cesionate în condi iile prezentului cod nu pot fi cesionate de c tre
cesionar c tre debitorul cedat sau persoanelor afiliate cu debitorul cedat, astfel cum sunt
definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
(12) În situa ia în care ulterior realiz rii cesiunii crean elor fiscale, potrivit prezentului
cod, au fost înc lcate prevederile alin. (11), cesionarul are obliga ia de plat a diferen ei
dintre crean a fiscal total cesionat i valoarea la care s-a realizat cesiunea. Aceast
diferen se stabile te prin decizie întocmit de organul fiscal competent în administrarea
cesionarului, dispozi iile art. 28 aplicându-se în mod corespunz tor.
(13) În situa ia în care nu se realizeaz cesiunea de crean , debitorul va fi notificat
asupra acestui fapt, prevederile art. 114 i 115 aplicându-se în mod corespunz tor.
(14) Procedura i condi iile de realizare a cesiunii crean elor fiscale se aprob prin
ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ."
2. La articolul I punctul 21, partea introductiv a alineatului (2^1) al articolului 220 se
modific i va avea urm torul cuprins:
"(2^1) Constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 1.000 lei la 3.000 lei
urm toarele fapte:".

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.
75 i ale art. 76 alin. (2) din Constitu ia României, republicat .
PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR
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