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Nr. TRG DEX 5550/05.07.2019 
 
 Procedură de mediere ANAF 
 

Prin Legea nr. 30 din 10 ianuarie 2019 a fost completat Codul de procedură fiscală, 
introducându-se procedura de mediere (art. 230^1) în situația în care contribuabilul întâmpină 
dificultăți în achitarea datoriilor fiscale ajunse la scadență și pentru care s-a comunicat somație. 

Astfel, contribuabilul aflat în dificultate are posibilitatea de a notifica organul fiscal cu 
privire la intenția sa de a derula procedura de mediere, în termen de 15 zile de la primirea 
somației. 

De la data la care debitorul notifică organului fiscal intenţia de mediere, se suspendă 
procedura de executare silită pentru obligațiile care fac obiectul somației. 

În termen de maximum două zile de la primirea notificării privind intenţia de mediere, 
organul fiscal înştiinţează debitorul cu privire la organizarea întâlnirii în vederea realizării 
procedurii de mediere. Data organizării întâlnirii nu trebuie să depăşească termenul de 10 zile 
de la primirea notificării intenţiei de mediere. În cazul în care debitorul este înrolat în spaţiul 
privat virtual, înştiinţarea privind organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere 
se comunică prin această modalitate. 

Procedura de mediere se organizează de către organul fiscal, prin asigurarea participării 
a doi reprezentanţi, respectiv unul din cadrul compartimentului cu atribuţii în evidenţa analitică 
pe plătitori, iar celălalt din cadrul compartimentului cu atribuţii în executare silită. Ori de câte ori 
este necesar, la întâlnirea de mediere pot participa şi şefii ierarhic superiori ai celor doi 
reprezentanţi. 

Procedura de mediere constă în clarificarea întinderii obligaţiei fiscale înscrise în 
somaţie, precum și în analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice 
şi financiare în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor fiscale, inclusiv 
posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată. 

Rezultatul medierii, precum şi soluţiile optime de stingere a obligaţiilor fiscale se 
consemnează într-un proces-verbal. 
 În situaţia în care în termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau 
nu se solicită înlesnirea la plată, organul fiscal continuă măsurile de executare silită. 

Pe parcursul procedurii de mediere organul fiscal poate dispune măsuri asigurătorii. 
 

Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1757 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii 
de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei 
economice şi financiare (Monitorul Oficial nr. 549 din 4 iulie 2019). 
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