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COMPETENŢA ŞI CONFLICTUL DE COMPETENŢĂ 
ÎN CAZUL ORGANELOR FISCALE 

- DE LA ASPECTE TEORETICE LA ASPECTE PRACTICE - 
 

Orlando SURUGIU-PÂNZARU – Consilier superior 
Direcţia Generală Legislaţie Cod de Procedură 
Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile 
Serviciul legislaţie Cod de procedură fiscală 

Ministerul Finanţelor 
 
 

Ne propunem prin prezentul articol să facem o descriere teoretică succintă a competenţei 
organelor fiscale şi a conflictului de competenţă, reglementate de Codul de procedură fiscală1 
şi, de asemenea, să realizăm o analiză şi să prezentăm soluţia legală corectă cu privire la o 
speţă, ce se referă la soluţionarea unui conflict de competenţă între un organ fiscal local şi un 
organ fiscal central, referitoare la administrarea creanţelor bugetare reprezentate de amenzi 
contravenţionale aplicate persoanelor fizice, care nu au respectat reglementările Ordonanţei 
Militare nr. 3/20202 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, acestea fiind sancţiona-
te potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/19993 privind regimul stării de 
asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
I. Aspecte teoretice referitoare la competenţa organelor fiscale 

 
Organele fiscale centrale şi locale pot avea competenţă generală privind administrarea 

creanţelor fiscale4, exercitarea controlului şi emiterea normelor de aplicare a prevederilor lega-
le în materie fiscală, dar şi competenţă materială şi teritorială, care se stabileşte în funcţie de 
domiciliul fiscal al contribuabilului. Astfel, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile 
sale teritoriale cu personalitate juridică au competenţa generală de administrare, exercitare a 
controlului şi emiterea normelor de aplicare cu privire la creanţele fiscale ce se cuvin bugetului 
general consolidat, în timp ce compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei pu-
blice locale au competenţa generală de administrare a creanţelor fiscale datorate bugetului lo-
cal. 

În vederea administrării creanţelor fiscale ce constituie venituri la bugetul general consoli-
dat, competenţa materială şi teritorială revine acelui organ fiscal teritorial din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei5, în a cărui rază te-
ritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau plătitorului. Prin excepţie de la regula ge-

 
1 Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 547/23.07.2015), cu modificările 
şi completerile ulterioare 

2 Ordonanţa Militară nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (M.O. nr. 242/ 
24.03.2020), cu modificările ulterioare 

3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/21.01.1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă (M.O. nr. 22/21.01.1999), cu modificările şi completările ulterioare 

4 Potrivit prevederilor art. 1 pct. 2 din Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioa-
re, prin sintagma ‟administrarea creanţelor fiscale” se înţelege oricare din activităţile desfăşurate de 
organele fiscale în legătură cu: înregistrarea fiscală a contribuabililor/plătitorilor şi a altor subiecte ale 
raporturilor juridice fiscale; declararea, stabilirea, controlul şi colectarea creanţelor fiscale; soluţionarea 
contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale; asistenţa/îndrumarea contribuabililor/plătitorilor, la 
cerere sau din oficiu; aplicarea sancţiunilor în condiţiile legii. 

5 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.631/11.12.2015 pentru aprobarea 
competenţei teritoriale de administrare (M.O. nr. 939/18.12.2015), cu modificările ulterioare 
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nerală menţionată anterior, art. 30 din Codul de procedură fiscală mai reglementează următoa-
rele situaţii privind competenţa materială şi teritorială a organului fiscal central: 

 în cazul unui contribuabil sau plătitor nerezident6 care desfăşoară activităţi pe teritoriul 
României prin unul sau mai multe sedii permanente7, competenţa revine organului fiscal cen-
tral pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat potrivit Codului fiscal8; 

 în scopul administrării de către organul fiscal central a obligaţiilor fiscale datorate de 
contribuabilii mari şi mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, prin ordin al preşedinte-
lui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală9 se poate stabili competenţa de administrare în 
sarcina altor organe fiscale, precum şi criteriile de selecţie şi listele contribuabililor care dobân-
desc calitatea de contribuabil mare sau, după caz, contribuabil mijlociu. Administrarea obligaţii-
lor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, se reali-
zează de organul fiscal de la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz; 

 în scopul administrării de către organul fiscal central a obligaţiilor fiscale datorate de un 
grup fiscal constituit potrivit prevederilor Codului fiscal, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţio-
nale de Administrare Fiscală se poate stabili competenţa de administrare în sarcina altor organe 
fiscale. Organul fiscal central desemnat este competent să administreze obligaţiile fiscale dato-
rate de toţi membrii grupului. 

De asemenea, în ipoteza în care contribuabilul sau plătitorul nu are un domiciliu fiscal cu-
noscut sau nu are domiciliu fiscal în România, competenţa teritorială revine organului fiscal în 
raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale10, iar în situ-
aţia în care contribuabilul sau plătitorul cu domiciliul fiscal în România, ce aplică regimul special 
pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune reglementat 
de Codul fiscal, competenţa de administrare a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor 
supuse acestui regim revine organului fiscal central stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, acest tip de competenţă fiind cunoscut sub denumirea de 
competenţă specială. 

În vederea administrării creanţelor fiscale ce constituie venituri la bugetul local al unei uni-
tăţi sau subdiviziuni administrativ-teritoriale, competenţa teritorială revine organului fiscal local 
al respectivei unităţi sau subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepţia cazului când prin lege 
se prevede altfel. Prin excepţie de la regula generală menţionată mai sus, art. 38 din Codul de 
procedură fiscală reglementează că ‟în scopul administrării de către organul fiscal local a obli-
gaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mari şi mijlocii, prin hotărâre a autorităţii deliberative se 
pot stabili criteriile în funcţie de care se stabilesc contribuabilii mari sau, după caz, contribuabilii 
mijlocii, precum şi listele cu respectivii contribuabili”. 

 
 

6 Conform reglementărilor art. 7 pct. 22 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
sintagma ‟nerezident” se înţelege orice persoană juridică străină, orice persoană fizică nerezidentă şi 
orice alte entităţi străine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare fără personalitate 
juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii. 

7 În conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin sintagma ‟sediul permanent” se înţelege un loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activi-
tatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. La definirea sediului permanent se au în 
vedere comentariile de la art. 5 ‟Sediul permanent” din modelul convenţiei de evitare a dublei impuneri 
al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 

8 Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 688/10.09.2015), cu modificările şi completările 
ulterioare 

9 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.716/05.11.2018 pentru modifica-
rea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organiza-
rea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii (M.O. nr. 937/06.11.2018) 

10 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/24.12.2015 pentru aproba-
rea unor competenţe speciale ale organului fiscal central (M.O. nr. 973/29.12.2015), cu modificările şi 
completările ulterioare 
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II. Aspecte teoretice referitoare la conflictul de competenţă 
 
Prin conflict de competenţă, în sensul Codului de procedură fiscală, se înţelege conflictul 

apărut în legătură cu modul de aplicare a regulilor de competenţă privind administrarea creanţe-
lor fiscale prevăzute de prezentul cod sau, după caz, de Codul fiscal sau alte legi care regle-
mentează creanţele fiscale în legătură cu care a apărut conflictul. Astfel, în ipoteza în care se 
iveşte un conflict de competenţă, organul fiscal care s-a învestit primul sau care s-a declarat ul-
timul necompetent continuă procedura de administrare în derulare şi solicită organului compe-
tent să hotărască asupra conflictului respectiv. Totodată, organul fiscal competent să soluţio-
neze conflictul de competenţă hotărăşte de îndată asupra conflictului, iar soluţia adoptată se co-
munică organelor fiscale aflate în conflict, pentru a fi dusă la îndeplinire, cu informarea, după 
caz, a persoanelor interesate. În practică poate apărea o situaţie în care există un conflict de 
competenţă între organul fiscal central şi o instituţie publică ce administrează creanţe fiscale, în 
acest caz, conflictul de competenţă putând fi soluţionat de către Comisia fiscală centrală. 

Prevederile art. 42 din Codul de procedură fiscală reglementează conflictul de competenţă 
în cazul organelor fiscale centrale. Astfel, în situaţia în care se iveşte un conflict de competenţă 
între două sau mai multe organe fiscale centrale, conflictul se va soluţiona de către organul ie-
rarhic superior comun. Prin excepţie, în ipoteza în care în conflictul de competenţă este implica-
tă o structură de la nivelul central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conflictul se va 
soluţiona de preşedintele Agenţiei. 

De asemenea, dispoziţiile art. 43 din Codul de procedură fiscală prevăd conflictul de com-
petenţă în cazul organelor fiscale locale. Aşadar, în situaţia în care există un conflict de compe-
tenţă între organele fiscale locale sau între organul fiscal central şi un organ fiscal local, conflic-
tul de competenţă ivit se poate soluţiona amiabil, sub coordonarea reprezentanţilor desemnaţi 
în acest scop de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administra-
ţiei. Prin excepţie, în cazul în care conflictul de competenţă nu se poate soluţiona pe cale amia-
bilă, conflictul se soluţionează de către Comisia fiscală centrală. În această situaţie, Comisia se 
completează cu 2 reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 
precum şi cu câte un reprezentant al fiecărei structuri asociative a autorităţilor administraţiei pu-
blice locale. 

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.733/201811 privind componenţa şi funcţiona-
rea Comisiei fiscale centrale, se stabileşte că această comisie are competenţa de a adopta so-
luţii atunci când există conflict de competenţă între organele fiscale locale sau între organul fis-
cal central şi un organ fiscal local, astfel cum este prevăzut la art. 43 alin. (1) din Codul de pro-
cedură fiscală, în cazul în care acesta nu se poate soluţiona amiabil. 

 
III. Aspecte practice referitoare la conflictul de competenţă 

 
 SPEŢĂ 
A. Titlul 
Soluţionarea conflictului de competenţă apărut între Primăria Comunei X şi Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice Y referitor la administrarea creanţelor bugetare reprezentate de 
amenzi contravenţionale aplicate persoanelor care nu au respectat reglementările Ordonanţei 
Militare nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, acestea fiind sancţiona-
te potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de 
asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
11 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.733/10.12.2018 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei 

fiscale centrale (M.O. nr. 1.082/20.12.2018), act normativ abrogat şi înlocuit de Ordinul ministrului fi-
nanţelor nr. 1.059/23.08.2021 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale (M.O. nr. 
883/14.09.2021) 
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B. Situaţia de fapt 
Primăria Comunei X prin intermediul a două adrese a refuzat confirmarea preluării în debit 

a sumelor aferente unui număr de 32 procese-verbale de contravenţie emise în perioada 
24.03.2020-02.04.2020, redirecţionate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Y, 
contravenţii ce au avut la bază încălcări ale reglementărilor Ordonanţei Militare nr. 3/2020 
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, fiind sancţionate potrivit dispoziţiilor art. 28 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul 
stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare. 

C. Legislaţia incidentă 
 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 Ordonanţa Militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul 

stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/202012 pentru modificarea şi completarea Or-

donanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă; 

 Legea nr. 55/202013 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 2/200114 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 

D. Analiza speţei 
Având în vedere faptul că cele 32 procese-verbale de constatare şi stabilire a contravenţiei 

au fost întocmite de către agenţii constatatori unor persoane fizice cu domiciliul fiscal în comuna 
X din judeţul Y în perioada 24.03.2020-02.04.2020 şi, de asemenea, ţinând cont de dispoziţii-
le art. 28 - ‟Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 1.000 lei la 70.000 lei, 
pentru persoane juridice” şi art. 30 - ‟Contravenţiilor prevăzute la art. 28 le sunt aplicabile 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare” 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regi-
mul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordonanţei 
Militare nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, reglementă-
rile art. 291 alin. (2) - ‟Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contravenţiile prevă-
zute la art. 28 se fac venit integral la bugetul de stat” din Ordonanţa de urgenţă a Guver-
nului nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă (intrată în vigoare la 
data de 03.04.2020), coroborate cu dispoziţiile art. 8 alin. (4) - ‟Sumele provenite din 
amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit 
integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contra-
venientul îşi are domiciliul” din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modifică-
rile ulterioare, şi prevederile art. 38 şi art. 39 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de pro-

 
12 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/26.03.2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă (M.O. 
nr. 268/31.03.2020) 

13 Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 (M.O. nr. 396/15.05.2020), cu modificările şi completările ulterioare 

14 Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (M.O. nr. 410/25.07.2001), 
cu modificările şi completările ulterioare 
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cedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, opinăm că sumele aferente amen-
zilor contravenţionale menţionate anterior constituie venituri la bugetul local al unităţii adminis-
trativ-teritoriale unde îşi au domiciliul contravenienţii, deoarece sumele aferente proceselor-ver-
bale de contravenţie întocmite anterior datei de 03.04.2020 constituie venituri integral la bugetul 
local, în timp ce sumele aferente proceselor-verbale de contravenţie emise după data de 
03.04.2020, inclusiv, constituie venituri la bugetul de stat. 

În concluzie, trebuie să reţinem faptul că sumele înscrise în procesele-verbale de contra-
venţie emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de 
asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare (până la intrarea în 
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020, adică până la data de 02.04.2020, 
inclusiv), constituie venituri la bugetul local şi se recuperează de organele fiscale locale unde au 
domiciliul fiscal contravenienţii, în timp ce sumele înscrise în procesele-verbale de contravenţie 
emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020 până la data publicării în Moni-
torul Oficial al României a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 152/202015 se fac venituri la bugetul 
de stat şi se recuperează de către organele fiscale centrale subordonate Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală (adică perioada 03.04.2020-05.05.2020), în timp ce procesele-verbale de 
contravenţie emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020 după data publicării 
în Monitorul Oficial al României a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 152/2020, respectiv data de 
06.05.2020, şi până la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv data de 19.05.2020, vor 
fi restituite de organele fiscale centrale agenţilor constatatori, deoarece, potrivit art. 147 alin. (1) 
din Constituţie16, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020 a fost abrogată în totalita-
tea sa. 

 

 
15 Decizia Curţii Constituţionale nr. 152/06.05.2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dis-

poziţiilor art. 9, art. 14 lit. c1)-f) şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind 
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă şi a ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său, pre-
cum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonan-
ţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, în 
ansamblul său (M.O. nr. 387/13.05.2020) 

16 Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată (M.O. nr. 767/31.10.2003) 


