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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a titlului VIII din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală 

 

 

 

 

Activitatea de soluţionare a contestaţiilor este reglementată de Titlul VIII din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Prin Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, la art. II – 
Dispoziţii tranzitorii, punctul 9, dispune ca Ministerul FinanŃelor Publice să preia, în 
termen de 6 luni, de la data publicării, de la AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală, 
DirecŃia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi direcŃiile generale regionale 
ale finanŃelor publice, activitatea de soluŃionare a contestaŃiilor formulate împotriva 
titlurilor de creanŃă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central 
fiscal, posturile şi personalul aferent acesteia. 
 

Totodată, menţionăm că termenul de 6 luni din  Legea nr. 295/2020 a fost prorogat 
succesiv prin Ordonanţa de urgenţa a Guvernului  nr. 51/2021 privind prorogarea 
termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare și prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2021 din 29 septembrie 2021 pentru modificarea articolului unic 
din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor 
prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. În prezent, termenul de preluare  a 
activităţii de soluŃionare a contestaŃiilor formulate împotriva titlurilor de creanŃă, 
precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, fiind de 
31 martie 2022. 
 

În consecinţă, având în vedere că structura specializată de soluţionare a 
contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor, precum și structurile teritoriale de 
soluţionare a contestaţiilor trebuie să fie pe deplin funcţionale, se impune 
elaborarea unui Ordin al ministrului finanţelor cu privire la competenţa de 
soluţionare a contestaţiilor, precum și organizarea acesteia atât la nivel central cât 
si regional. 
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Faţă de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de ordin privind aprobarea 
Instrucţiunilor de aplicare a titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală cu ale cărui prevederi, dacă sunteţi de acord, vă propunem a-l 
semna. 
 


