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REFERAT DE APROBARE 

Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind 
legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii 

şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 
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 prevăzut 
în Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completarile ulterioare. 

De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, direcţiile din cadrul agenţiei şi organele fiscale subordonate acesteia au fost 
reorganizate. 

Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr.816/2015 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, s-a prevăzut 
înfiinţarea unor structuri cu atribuţii de executare silită cazuri speciale funcţionează la 
nivelul aparatului propriu al Agenţiei, precum şi la nivelul direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice. 

 De asemenea, conform art.3 din Hotărârea Guvernului nr.816/2015 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia executări silite cazuri speciale poate asigura 
participarea directă la efectuarea unor acţiuni de executare silită cazuri speciale, potrivit 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, a unor funcţionari, în calitate de executori fiscali coordonatori, de regulă, în cazul 
în care cuantumul sumelor cuvenite bugetului de stat depăşeşte pragul stabilit prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Având în vedere cele prezentate, pentru buna desfăşurare a activităţii de către 
executorii fiscali, potrivit legii, s-a impus emiterea unui nou proiect de act normativ şi 
abrogarea Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1694/2014 
privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii 
şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale. 

Proiectul de act normativ reglementează procedura de emitere a legitimaţiilor pentru 
executorii fiscali împuterniciţi să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze 
procedura de executare silită, conform Cap.VI Măsuri asigurătorii si Cap. VIII Stingerea 
creanţelor fiscale prin executare silită din Titlul VII Colectarea creanţelor fiscale din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 


