
 

 

 

MINISTERUL FINAN

a proiectului de Ordin al 
ministrului finanŃelor publice nr. 1665/2020 privind stabilirea 

electronice de transmitere la distanŃă a actelor de executare şi a procedurii de 

 
Prin Ordinul ministrului f
completările ulterioare, s
distanŃă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, 
reglementându-se cadrul legal pentru o noua procedură de comunicare a actelor de 
executare către institu
pe portalul A.N.A.F.. 
 
Totodata, prin Ordonan
unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene, au fost aduse o 
serie de modificări 
fiscală. 
 
Astfel, prin actul normativ mai sus invocat, au fost modificate prevederile art.47, 
alin.(16) din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora în cazul actelor 
administrative fiscale emise de către organul fiscal central, mijloacele e
de transmitere la distanŃă, procedura de comunicare a actelor administrative 
fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanŃă, precum şi condiŃiile în 
care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., cu aviz
AutorităŃii pentru Digitalizarea României. Actele administrative fiscale emise de 
organul fiscal central care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace se 
stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
Avand în vedere faptul ca începand cu data de 
prevederile legale mai sus invocate, 
să fie aprobat de către 
electronice de transmitere la distanŃă a actelor de 
comunicare a acestora.
În acest context precizăm că 
Administrare Fiscală 
vederea emiterii avizului conform
Naţionale de Administrare Fiscal
transmitere la distan
acestora. 
 
Tinand cont de cele de mai sus, se impune ab
publice nr. 1665/2020, cu modificările 
 

MINISTERUL FINANȚELOR 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Ordin al ministrului finanţelor privind abrogarea Ordinului 
ministrului finanŃelor publice nr. 1665/2020 privind stabilirea 

electronice de transmitere la distanŃă a actelor de executare şi a procedurii de 
comunicare a acestora 

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1665/2020, cu modific
completările ulterioare, s-au stabilit mijloacele electronice 
distanŃă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, 

se cadrul legal pentru o noua procedură de comunicare a actelor de 
executare către instituţiile de credit prin încărcarea acestora în spaŃiul privat d
pe portalul A.N.A.F..  

Totodata, prin Ordonanţa Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea 
unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene, au fost aduse o 
serie de modificări și completări la Legea nr.207/2015 privind Codul 

Astfel, prin actul normativ mai sus invocat, au fost modificate prevederile art.47, 
alin.(16) din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora în cazul actelor 
administrative fiscale emise de către organul fiscal central, mijloacele e
de transmitere la distanŃă, procedura de comunicare a actelor administrative 
fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanŃă, precum şi condiŃiile în 
care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., cu aviz
AutorităŃii pentru Digitalizarea României. Actele administrative fiscale emise de 
organul fiscal central care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace se 
stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 
Avand în vedere faptul ca începand cu data de 01 martie 2022 au intrat în vigoare 
prevederile legale mai sus invocate, urmează a se emite un nou act normativ care 
să fie aprobat de către președintele A.N.A.F, în vederea stabilirii mijloacelor 
electronice de transmitere la distanŃă a actelor de executare şi a procedurii de 
comunicare a acestora. 
În acest context precizăm că prin adresa nr. 1610/07.03.2022, Agen
Administrare Fiscală – Cabinet președinte, a transmis la Ministerul Finanţelor, 

emiterii avizului conform, proiectul de Ordin al Pre
ţionale de Administrare Fiscală privind stabilirea mijloacelor electronice de 

transmitere la distanţă a actelor de executare și a procedurii de comunicare a 

Tinand cont de cele de mai sus, se impune abrogarea Ordinul ministrului 
publice nr. 1665/2020, cu modificările și completările ulterioare.
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ţelor privind abrogarea Ordinului 
ministrului finanŃelor publice nr. 1665/2020 privind stabilirea mijloacelor 

electronice de transmitere la distanŃă a actelor de executare şi a procedurii de 

ţelor publice nr. 1665/2020, cu modificările și 
au stabilit mijloacele electronice de transmitere la 

distanŃă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, 
se cadrul legal pentru o noua procedură de comunicare a actelor de 

ărcarea acestora în spaŃiul privat de 

ţa Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene, au fost aduse o 

ări la Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 

Astfel, prin actul normativ mai sus invocat, au fost modificate prevederile art.47, 
alin.(16) din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora în cazul actelor 
administrative fiscale emise de către organul fiscal central, mijloacele electronice 
de transmitere la distanŃă, procedura de comunicare a actelor administrative 
fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanŃă, precum şi condiŃiile în 
care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., cu avizul 
AutorităŃii pentru Digitalizarea României. Actele administrative fiscale emise de 
organul fiscal central care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace se 

01 martie 2022 au intrat în vigoare 
un nou act normativ care 

A.N.A.F, în vederea stabilirii mijloacelor 
executare şi a procedurii de 

prin adresa nr. 1610/07.03.2022, Agenţia Naţională de 
ședinte, a transmis la Ministerul Finanţelor, în 

iectul de Ordin al Președintelui Agenţiei 
privind stabilirea mijloacelor electronice de 

și a procedurii de comunicare a 

rogarea Ordinul ministrului finanţelor 
ările ulterioare. 
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Faţă de cele mai sus menţionate, s-a elaborat proiectul de Ordin al ministrului 
finanţelor privind abrogarea Ordinului ministrului finanŃelor publice nr. 1665/2020 
privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanŃă a actelor de 
executare şi a procedurii de comunicare a acestora, cu ale cărui prevederi, dacă 
sunteţi de acord, vă propunem a-l semna. 
 


