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 Referat de aprobare  
a proiectului de ordin al preşedintelui A.N.A.F. pentru modificarea și completarea 
Anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale 

în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi a 
prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice” la Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2202/2015 

   

 

 Prin Sentința civilă nr. 205/2017, pronunțată de Curtea de Apel Cluj – Secția 

a III-a de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 147/33/2017 format prin 

acțiunea derulată în instanță de societatea 3 PILLAR GLOBAL S.R.L., rămasă  

definitivă la data de 02.03.2021 prin soluția nr. 1227/2021 a Înaltei Curți de 

Casație și Justiție, a fost dispusă anularea pct.2 din cap. II din Anexa 5 a Ordinului 

președintelui A.N.A.F. nr. 2202/2015  pentru aprobarea procedurilor de anulare a 

obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea 

unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice. 

 Din analiza celor cuprinse în dispozitivul sentinței, au rezultat următoarele 

aspecte: 

- stabilirea datei de 24.07.2015 ca fiind data de intrare în vigoare a Legii nr. 

209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale, este incorectă în contextul în 

care, potrivit prevederilor art.12, alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și 

completările ulterioare, termenul de 3 zile de intrare în vigoare a legii se 

calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al 

României (20.07.2015) și expiră la ora 24,00 a celei de  a treia zi de la publicare 

(22.07.2015). Prin urmare, Legea nr. 209/2015 a fost în vigoare începând cu data 

de 23.07.2015. 

 Pe de altă parte, dispozițiile pct.2 al cap.II din Anexa 5 a Ordinului 

președintelui A.N.A.F. nr. 2202/2015 nu îndeplinesc cea de a treia condiție impusă 

de principiul ierarhiei actelor normative instituit de art. 77 și 78 din Legea nr. 

24/2000, cu modificările și completările ulterioare, conținând o soluție care 

contravine acestui principiu, respectiv art.1, alin. (1) din Legea nr. 209/2015 

prevede anularea obligațiilor fiscale neachitate până la data de 23.07.2015, în timp 

ce dispozițiile pct.2 stabilesc refacerea evidenței fiscale în cazul stingerilor 

efectuate după data de 24.07.2015. 
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 - societatea în cauză a efectuat plata obligațiilor stabilite printr-o decizie de 

impunere care îndeplinea criteriile pentru a forma obiectul Legii nr. 209/2015, în 

data de 23.07.2015, fapt ce a condus la acordarea parțială a facilității de anulare a 

respectivelor obligații de către organul fiscal, ținând cont că, în cuprinsul pct.2 al 

cap. II din Anexa 5 a Ordinului președintelui A.N.A.F. nr. 2002/2015, forma în 

vigoare, este menționată data de 24 iulie 2015, ca dată de intrare în vigoare a Legii 

nr. 209/2015. această dată reprezintă o dată de referință pentru refacerea 

evidenței fiscale în scopul identificării obligațiilor fiscale nestinse la data intrării în 

vigoare a Legii nr. 209/2015, care făceau obiectul anulării, în cazul în care 

interveneau operațiuni de stingere după această dată. 

 - instanța judecătorească a dispus anularea pct. 2 al cap.II din Anexa 5 a 

Ordinului președintelui A.N.A.F. nr. 2002/2015 pentru aprobarea procedurilor de 

anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind 

anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei 

de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice. 

 În vederea ducerii la îndeplinire a sentinței civile mai sus invocate: 

 - au fost abrogate dispozițiile pct.2 al al cap.II din Anexa 5 a Ordinului 

președintelui A.N.A.F. nr. 2002/2015;  

 - au fost completate dispozițiile cap.II, în sensul introducerii unui nou punct 

după pct.1, respectiv pct. 11, în care au fost preluate prevederile pct.2, forma în 

vigoare, mai puțin sintagma „respectiv 24 iulie 2015”, considerând că numai 

această sintagmă este în vădită neconcordanță cu dispozițiile art. 1, alin. (1) din 

Legea nr. 209/2015 a căror aplicare trebuie să o realizeze. În lipsa acestui punct, 

nou introdus, s-ar genera dificultăți în ceea ce privește procedura de anulare a 

obligațiilor fiscale în situația în care se constată că au fost efectuate stingeri după 

data intrării în vigoare a Legii nr. 209/2015, respectiv data de 23.07.2015. 

  

 

 

 

 

 

 


