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           COMPLETĂRI ale CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ 
 aduse de ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI 153/2020* 

 
 
  

Forma Codului de Procedură fiscală înainte de 
completările aduse de OUG 153/2020 

Forma Codului de Procedură fiscală după completările aduse de 
articolul IV al OUG 153/2020 

 
Capitolul V: Administrarea și aprecierea probelor 
Secțiunea a 5-a: Colaborarea între autoritățile publice 
 
ART. 68 Obligația autorităților și instituțiilor publice de a 
furniza informații și de a prezenta acte 

ART. 69 Colaborarea dintre autoritățile publice, 
instituțiile publice sau de interes public 

ART. 70 Condiții și limite ale colaborării 

 

 

ART. 71 Colaborarea interstatală dintre autoritățile 
publice 

 

Se introduce un nou articol: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolul 70^1 Modalitatea de colaborare: 
  (1) Furnizarea de informații și documente între Ministerul 
Finanțelor Publice/A.N.A.F și autoritățile publice, instituțiile publice și 
de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și 
alte persoane juridice de drept privat, în temeiul prezentului cod sau 
al altor acte normative, se realizează, în formă dematerializată, prin 
mijloace electronice utilizând sistemul informatic propriu al 
Ministerului Finanțelor Publice/A.N.A.F, denumit PatrimVen. 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_11022020.htm#__RefHeading__3289_1651101228
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_11022020.htm#__RefHeading__3289_1651101228
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_11022020.htm#__RefHeading__3291_1651101228
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_11022020.htm#__RefHeading__3291_1651101228
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_11022020.htm#__RefHeading__3293_1651101228
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_11022020.htm#__RefHeading__3295_1651101228
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_11022020.htm#__RefHeading__3295_1651101228
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(2) PatrimVen este un depozit de date în care sunt colectate și 
agregate date obținute de Ministerul Finanțelor Publice/A.N.A.F, în 
condițiile legii, de la autoritățile/instituțiile publice și de interes public, 
din administrația publică centrală și locală ori de la 
contribuabili/plătitori și care sunt puse la dispoziția autorităților 
publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația 
publică centrală și locală, precum și altor persoane juridice de drept 
privat, în beneficiul cetățenilor și în scopul realizării atribuțiilor stabilite 
de normele juridice care reglementează activitatea instituțiilor, 
autorităților ori persoanelor juridice de drept privat care primesc 
respectivele informații și/sau documente. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la solicitarea 
autorităților judiciare ori în situația în care, din motive tehnice, 
informațiile sau documentele nu pot fi furnizate prin PatrimVen, 
acestea se pot transmite în format letric sau pe dispozitive/suporturi 
de stocare a datelor. 

(4) Procedura de înrolare, precum și modalitățile de acces în 
PatrimVen se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. 
 

 
*Ordonanța de urgență 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, 
precum și pentru completarea unor acte normative a fost publicată în  Monitorul Oficial 817/04.09.2020  
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