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Actul administrativ fiscal, aşa cum doctrina1 îl defineşte, este “acea formă juridică principa-

lă a activităţii organelor administraţiei publice, care constă într-o manifestare unilaterală şi ex-
presă de voinţă de a da naştere, a modifica şi a stinge drepturi şi obligaţii, în realizarea puterii 
publice, sub controlul principal de legalitate al instanţelor judecătoreşti”. 

Această manifestare unilaterală de voinţă, chiar dacă apare în contextul realizării puterii 
publice, presupune asigurarea unui echilibru ce implică respectarea intereselor private legitime, 
a drepturilor conferite de lege destinatarului actului administrativ fiscal, precum şi asigurarea 
condiţiilor necesare exercitării de către instanţele judecătoreşti a controlului de legalitate a actu-
lui administrativ. 

În acest context, natura unilaterală a actului administrativ fiscal are ca rezultantă regle-
mentarea condiţiilor de emitere, comunicare, precum şi a modalităţilor de asigurare a opozabili-
tăţii acestuia. 

În domeniul procedural fiscal, cadrul general îl constituie Codul de procedură fiscală2, 
astfel că acest act normativ consacră legislativ aspecte cu privire la actul administrativ fiscal. 

Din acest punct de vedere, definiţia dată de art. 41 din Codul de procedură fiscală presu-
pune că actul administrativ fiscal este “actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legis-
laţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale”. 

Pornind de la aceste considerente, este necesar ca actul administrativ fiscal să întru-
nească o serie de condiţii, reglementate de altfel tot de Codul de procedură fiscală, pentru a se 
bucura de validitate şi a nu fi lovit de nulitate, precum şi pentru a se asigura opozabilitatea faţă 
de destinatar. În legătură cu această prezentare, condiţiile se rezumă la modalităţile de emitere 
a actului administrativ fiscal. Dacă din perspectiva modalităţilor de emitere a actului administra-
tiv fiscal evoluţia legislativă nu presupune numeroase intervenţii, nu acelaşi lucru se poate spu-
ne şi despre reglementările cu privire la modalităţile de comunicare ale actului administrativ fis-
cal care au suscitat o serie de controverse şi implicit intervenţii legislative. 

Prin urmare, apreciem util a trata mai întâi aspectele cu privire la emiterea actului adminis-
trativ fiscal aşa cum acestea sunt reglementate la nivelul Codului de procedură fiscală, urmând 
ca ulterior să aducem în discuţie şi reglementările cu privire la comunicarea actului administrativ 
fiscal. 

Astfel, doctrina3 apreciază că actele administrative trebuie emise în formă scrisă “atât ca şi 
o condiţie de valabilitate, cât şi pentru a facilita dovada existenţei lor. Forma scrisă nu este sufi-
cientă pentru a fi în prezenţa unui act administrativ dacă nu este dublată de manifestarea de vo-
inţă a autorităţii publice făcută în scopul de a produce efecte juridice. Sancţiunea lipsei formei 
scrise la emiterea unui act administrativ este nulitatea relativă a actului administrativ fiscal, pe 
când lipsa formei scrise atunci când legea o prevede în mod expres duce la inexistenţa actului 
administrativ.”. 

                                                 
1  Iorgovan, A. – Tratat de drept administrativ, vol. II, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 24 
2  Ordonanţa Guvernului nr. 92/24.12.2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (M.O. nr. 513/ 
31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare 

3  Dragoş, D. – Elemente de drept administrativ, Suport de curs universitar 2011/2012 
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Tot în doctrină se apreciază că emiterea unui act administrativ presupune semnarea aces-
tuia de către persoana competentă din cadrul autorităţii emitente, formalitate ce permite dovada 
existenţei deciziei administrative, precum şi verificarea competenţei de emitere.  

În acest sens, art. 43 din Codul de procedură fiscală prevedea până de curând, ca regulă, 
emiterea actului administrativ fiscal numai în formă scrisă. 

Totodată, regula generală prevăzută de Codul de procedură fiscală prevede, tot ca o con-
diţie de existenţă a actului administrativ şi implicit ca o dovadă a competenţei de emitere, pre-
zenţa în cuprinsul acestuia, ca element obligatoriu, a semnăturii persoanelor împuternicite ale 
organului fiscal. 

Aceste uzanţe tind a fi înlocuite în timp, motivat atât de dezvoltarea sistemelor informatice, 
cât şi de necesitatea eficientizării activităţii administraţiei fiscale în acelaşi timp cu reducerea bi-
rocraţiei, reducere ce are un impact deosebit din punct de vedere al contribuabilului care resim-
te, pe lângă povara fiscală, şi problematicile procedurale, care îi cad în sarcină. 

Astfel, aşa cum mai sus relatam, condiţiile de emitere ale actului administrativ fiscal presu-
puneau, la începuturile reglementării procedurii fiscale prin intermediul Codului de procedură 
fiscală, emiterea acestuia numai în formă scrisă şi cuprinzând, printre alte elemente obligatorii, 
semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal. Chiar dacă, încă de la început, Codul 
de procedură fiscală reglementa valabilitatea actului administrativ emis prin intermediul tehnicii 
de calcul (ulterior, prin intermediul mijloacelor informatice) şi în cazul în care acesta nu poartă 
semnătura persoanelor îndreptăţite potrivit legii şi ştampila organului emitent, această regle-
mentare, apare oarecum imperfectă, ceea ce din punctul nostru de vedere constituie un prim 
pas important spre adaptare la mijloacele informatice moderne. 

În acest sens, s-a avut în vedere, ca etapă primordială, conferirea suportului legislativ ne-
cesar şi, prin urmare, Ordonanţa Guvernului nr. 2/20124 pentru modificarea şi completarea Or-
donanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, a consacrat legislativ, un 
prim pas în evoluţia modalităţilor de emitere ale actului administrativ fiscal, legiuitorul prevăzând 
expres valabilitatea actului administrativ fiscal nesemnat.  

În acest context, s-a avut astfel în vedere instituirea posibilităţii de a se emite, prin interme-
diul unui centru de imprimare masivă, acte administrative fiscale. Noutatea constă în faptul că 
astfel de acte sunt valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, valabi-
litatea acestora fiind expres prevăzută de legiuitor prin intermediul art. 43 din Codul de procedu-
ră fiscală. 

Scopul acestei excepţii este creşterea eficienţei activităţii de administrare în cazul acelor 
acte administrative şi procedurale care se emit, se tipăresc şi se transmit într-un sistem informa-
tic centralizat. 

Acest sistem centralizat presupune ca actele administrative fiscale generate electronic de 
către organele fiscale să fie transmise, de asemenea, electronic, de către o unitate de imprima-
re rapidă şi masivă, situată într-un loc din România, loc în care, prin intermediul unei unităţi de 
imprimare de mare capacitate se imprimă, se împlicuiesc şi se transmit către oficiul poştal în ve-
derea expedierii acestora către contribuabili. 

Sub aspectul celor mai sus-menţionate, este de precizat că această modalitate de emitere 
a actelor administrative (prin intermediul unui centru de imprimare masivă) a făcut obiectul con-
trolului de constituţionalitate efectuat de Curtea Constituţională. Prin Decizia Curţii Constituţio-
nale nr. 443/20135 s-a respins excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. (3), 
art. 44 alin. (3) şi ale art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală. 

                                                 
4 Ordonanţa Guvernului nr. 2/25.01.2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 71/30.01.2012), cu modificările ulterioare 

5 Decizia Curţii Constituţionale nr. 443/29.10.2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţio-
nalitate a prevederilor art. 43 alin. (3), art. 44 alin. (3) şi ale art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 
2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 28/14.01.2014) 
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În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin încălcarea prevederi-
lor constituţionale ale art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (1) şi (2), art. 24 alin. (1), art. 44 alin. (1), art. 
56 alin. (2) şi ale art. 136 alin. (5), precum şi ale art. 11 din Declaraţia universală a drepturilor 
omului. Se arată, în esenţă, că modalitatea de comunicare a actului administrativ fiscal prin in-
termediul mijloacelor informatice conduce la încălcarea principiului egalităţii, a accesului liber la 
justiţie, a dreptului la apărare şi a dreptului de proprietate privată, deoarece implică, pentru par-
tea interesată, posedarea anumitor cunoştinţe în domeniul informaticii şi al accesului la internet, 
nivel de cunoştinţe pe care însă nu îl pot atinge toţi justiţiabilii. Un proces între autorităţile statu-
lui şi cetăţean cu privire la contestarea unui act administrativ fiscal nu este echitabil în situaţia în 
care statul are ca “mijloc de apărare reglementarea comunicării actului administrativ prin publici-
tate”, persoanele care fie nu au acces la internet, fie nu se pot deplasa la sediul organului emi-
tent pentru a verifica dacă s-a afişat vreun act administrativ fiscal care îi priveşte, fiind astfel 
prejudiciate. 

Totodată, în opinia autorului excepţiei, limbajul specific dreptului se caracterizează prin 
simplitate, rigurozitate, conciziune şi accesibilitate faţă de toţi cetăţenii, folosirea mijloacelor in-
formatice şi a internetului într-un domeniu atât de important care vizează drepturi fundamentale, 
neavând ca rezultat decât o informare incorectă şi discriminatorie. 

Argumentele care au condus la respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţio-
nalitate sunt privite de Curtea Constituţională din mai multe perspective, astfel că prezentăm, în 
continuare, sistematic, aceste argumente, respectiv: 

 dispoziţiile art. 43 alin. (3) şi ale art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală sunt criticate prin coroborare, considerându-se că aceste texte lega-
le îngrădesc accesul liber la justiţie, exerciţiul dreptului la apărare şi afectează, în final, dreptul 
de proprietate, prin aceea că nu permit invocarea nulităţii împotriva actului administrativ fiscal 
emis prin intermediul mijloacelor informatice, acesta fiind valabil, prin excepţie de la regula ge-
nerală, fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi fără ştampila autorităţii 
emitente; 

 având în vedere jurisprudenţa sa în materie, cristalizată cu ocazia unor critici de necon-
stituţionalitate asemănătoare, Curtea Constituţională a reţinut că modalitatea de emitere a actu-
lui administrativ fiscal prin intermediul mijloacelor informatice nu afectează în niciun fel exercita-
rea deplină a drepturilor persoanelor cărora acel act se adresează. Aşadar, un act administrativ 
fiscal, indiferent de mijloacele folosite pentru emiterea lui, adică act emis electronic sau nu, are 
aceeaşi forţă juridică. Chiar dacă, din raţiuni practice, legiuitorul a prevăzut în mod explicit vala-
bilitatea actului administrativ fiscal emis electronic în lipsa semnăturii persoanei împuternicite şi 
a ştampilei organului fiscal emitent, un astfel de act cuprinde suficiente elemente pentru a putea 
fi identificat atât organul emitent, cât şi persoana împuternicită a acestuia, pentru o eventuală 
răspundere disciplinară, civilă sau penală, după caz. O asemenea persoană va răspunde în faţa 
legii în aceleaşi condiţii ca şi persoana care a semnat şi ştampilat actul administrativ fiscal (în 
acest sens, a se vedea, de exemplu, Decizia nr. 198 din 12 februarie 2009, publicată în Monito-
rul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009, sau Decizia nr. 1.355 din 22 octom-
brie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 9 decembrie 2009); 

 Curtea conchide că lipsa celor două elemente reprezintă excepţia de la regula instituită 
de art. 43 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, text referitor la elementele sau condi-
ţiile de formă pe care le cuprinde actul administrativ fiscal. Excepţia vizează în mod strict doar 
situaţia actelor administrative fiscale emise prin intermediul mijloacelor electronice şi se justifică 
tocmai prin modalitatea aparte de emitere, în sens fizic sau material, a respectivului document, 
fără a avea nicio altă implicaţie asupra forţei sale juridice; 

 în ce priveşte dispoziţiile art. 46 din ordonanţa criticată, Curtea reţine că acestea regle-
mentează instituţia nulităţii sub aspectul elementelor esenţiale ale actului administrativ fiscal. 
Aceste elemente, a căror lipsă atrage nulitatea actului, ce poate fi constată la cerere sau din ofi-
ciu, sunt: numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele şi 
prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii per-



FISCALITATE 

RFPC nr. 11-12/2014   11

soanei împuternicite a organului fiscal. Textul conţine şi o excepţie de la regimul nulităţii, cu re-
ferire la situaţia prevăzută la art. 43 alin. (3) din Cod, ceea ce înseamnă că împotriva actului ad-
ministrativ fiscal emis, în condiţiile art. 43 alin. (2), prin intermediul mijloacelor informatice, nu 
poate fi invocată excepţia nulităţii, acesta fiind valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura 
persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă 
îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie; 

 având în vedere cele deja statuate cu privire la dispoziţiile art. 43 alin. (3), Curtea con-
stată că dispoziţiile art. 46 nu fac decât să ducă mai departe raţionamentul ce stă la baza regle-
mentării dispoziţiilor art. 43 alin. (3). Aşadar, exceptarea de la regimul general al nulităţii a ace-
lor acte emise prin intermediul mijloacelor informatice, ce sunt valabile, potrivit legii, şi în cazul 
în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi ştampila organului 
emitent, nu apare decât firească şi logică; 

 Curtea mai reţine, totodată, că actele administrative fiscale emise prin intermediul mij-
loacelor informatice reprezintă o categorie specială, distinctă de acte ale autorităţii fiscale, de-
oarece, potrivit alin. (4) al art. 43 din ordonanţa criticată, acestea se stabilesc prin ordin al minis-
trului economiei şi finanţelor. Prin urmare, însăşi aceste acte sunt limitative, prevăzute strict în 
legislaţia în materie, astfel că este justificat ca şi normele procedurale referitoare la regimul 
acestei categorii de acte să fie tot derogatorii şi de strictă interpretare şi aplicare; 

 Curtea constată că, în virtutea prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituţie, ce conferă 
Parlamentului atributul de unică autoritate legiuitoare a ţării, legiuitorul are dreptul ca, la institui-
rea regulilor de procedură, sub condiţia respectării normelor fundamentale, să adopte normele 
apreciate ca fiind cele mai potrivite şi eficiente, în funcţie de specificitatea fiecărei materii regle-
mentate, de obiectivele sau scopul actului normativ respectiv etc. Or, stabilirea, la art. 43 alin. 
(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, a condiţiilor de validitate a actului administrativ fiscal 
emis prin intermediul unui centru de imprimare masivă (sau prin intermediul mijloacelor informa-
tice, în vechea redactare), precum şi a excepţiei de la regimul general al nulităţii actului admi-
nistrativ fiscal, prevăzută de art. 46 din aceasta, reprezintă tocmai materializarea voinţei legiui-
torului în sensul adoptării unor norme speciale, adaptate domeniului reglementat - domeniul fis-
cal - şi adresate, mai exact, categoriei distincte a actelor administrative fiscale emise prin 
intermediul unui centru de imprimare masivă; 

 Curtea constată că textele de lege în discuţie conţin norme de procedură specifice do-
meniului fiscal, care vizează în egală măsură pe toţi cei cărora li se adresează, fără a genera o 
stare de inegalitate sau de discriminare contrară art. 16 din Constituţie. Actele administrative fis-
cale emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă se stabilesc, potrivit art. 43 alin. (4) 
din Codul de procedură fiscală, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, astfel că această 
categorie distinctă este determinată nu de destinatarul lor, ci de obiectul acestora. Acest ele-
ment se constituie într-un criteriu obiectiv şi raţional, care justifică, în lumina exigenţelor ce ca-
racterizează principiul egalităţii, tratamentul juridic diferit al acestei categorii de acte administra-
tive fiscale faţă de celelalte – şi, implicit, al destinatarilor lor. 

Un ultim pas spre modernizare, raportat la momentul actual, a fost realizat odată cu apa-
riţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/20146 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale. Acest pas a presupus mo-
dificarea dispoziţiilor art. 43 din Codul de procedură fiscală, rezultatul fiind că, din punct de ve-
dere legislativ, actele administrative fiscale pot fi emise atât pe suport de hârtie, cât şi în formă 
electronică. Pentru asigurarea valabilităţii actului administrativ fiscal sub aspectul prezenţei ele-
mentelor obligatorii (semnăturii), textul legislativ prevede semnarea acestuia prin intermediul 
semnăturii electronice extinse a Ministerului Finanţelor Publice, bazată pe un certificat calificat. 

                                                 
6 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale (M.O. nr. 455/23.06.2014) 
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Aşadar, deşi din punct de vedere al reglementărilor cu privire la semnătura electronică 
această modificare a Codului de procedură fiscală apare a fi făcută cu oarecare întârziere, mo-
dificarea tinde a asigura condiţiile legislative necesare unei ere din ce în ce mai informatizate. 

În esenţă, din perspectiva condiţiilor de emitere ale actului administrativ fiscal, ceea ce am 
relatat ar reprezenta principalii paşi spre modernizare şi eficientizare, dar aceste aspecte tre-
buie privite în strânsă legătură cu modalităţile de comunicare ale actului administrativ fiscal.  

Cu referire la acestea, se cuvine, fără a avea neapărat legătură cu condiţiile de emitere a 
actului administrativ fiscal sus-menţionate, a aduce în discuţie evoluţia legislativă a modalităţilor 
de comunicare. 

Sub aspectul comunicării actului administrativ fiscal, cel mai important efect este acela că 
organul fiscal nu poate pretinde executarea obligaţiei stabilite în sarcina contribuabilului prin 
actul administrativ, dacă acest act nu a fost comunicat cu respectarea prevederilor legale. Tre-
cerea la executare a unui asemenea act deschide contribuabilului calea unei contestaţii la exe-
cutare prin intermediul căreia poate invoca atât faptul că nu i-a fost comunicat, cât şi faptul că 
efectuarea comunicării s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale. 

Prin urmare, pentru a asigura opozabilitatea faţă de contribuabil, actul administrativ fiscal 
este supus comunicării, formele de comunicare fiind reglementate, în prezent, de art. 44 din Co-
dul de procedură fiscală. 

Practic, până la apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014, actul administra-
tiv fiscal putea fi comunicat prin remitere, dacă se asigura semnarea de primire de către contri-
buabilul căruia îi era destinat, sau prin fax, e-mail etc. dacă respectivul contribuabil solicita o 
astfel de modalitate de comunicare şi dacă se asigura atât transmiterea textului actului, cât şi 
confirmarea primirii acestuia. 

Dacă nu ne aflam în cele două ipoteze de mai sus, atunci actul administrativ fiscal trebuia 
comunicat prin poştă cu confirmare de primire. 

În cazul în care nici comunicarea prin poştă nu a avut succes (contribuabilul a refuzat pri-
mirea actului administrativ fiscal sau nu s-a prezentat la poştă pentru ridicarea acestuia), atunci 
comunicarea se realiza prin publicitate. 

O astfel de practică s-a vrut a reieşi din însăşi reglementările Codului de procedură fiscală, 
însă evoluţia legislativă a art. 44 din acest act normativ dezvăluie diferitele interpretări şi modali-
tăţi de aplicare pe care le-au sugerat atât organele fiscale, cât şi contribuabilii. 

Ca scurt rezumat, întrucât incidentele în aplicarea art. 44 din Codul de procedură fiscală 
au făcut obiectul multor analize, precizăm că, în forma iniţială, art. 44 enumera modalităţile de 
comunicare, ca şi în prezent, însă nu era prevăzută o ierarhie a acestor modalităţi. Rezultanta a 
fost că organele fiscale au interpretat că, realizarea comunicării se poate face prin oricare dintre 
modalităţile prevăzute de art. 44. 

Demersurile legislative ulterioare au urmărit eliminarea diferitelor interpretări apărute în 
practică, precum şi ralierea la principiile de comunicare ale actului administrativ fiscal enunţate 
de jurisprudenţă, atât în cazuri punctuale, cât şi cu ocazia analizării diferitelor excepţii de necon-
stituţionalitate de către Curtea Constituţională.  

Revenind la momentul actual, adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 
a avut în vedere creşterea gradului de informatizare a activităţilor desfăşurate de organele fisca-
le, a stimulării depunerii prin mijloace electronice a declaraţiilor, a cererilor şi a altor documente 
pe care contribuabilii le depun la organele fiscale, precum şi a dezvoltării unui sistem de comu-
nicare electronică între contribuabili şi organele fiscale şi în ceea ce priveşte comunicarea către 
contribuabili a actelor administrative fiscale şi a oricăror alte acte procedurale. 

Scopul unei astfel de măsuri vizează creşterea eficienţei comunicării în timp real a de-
claraţiilor, a cererilor şi a altor documente pe care contribuabilii le depun la organele fiscale, asi-
gurându-se totodată şi o procesare mai rapidă a acestora, comparativ cu cele depuse în format 
de hârtie. 

De altfel, această nouă concepţie de comunicare este în consonanţă şi cu practica euro-
peană, ţinta fiind: 
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 punerea la dispoziţia contribuabililor, de către organele fiscale, de informaţii precise şi în 
timp util pentru a le permite să îşi onoreze obligaţiile fiscale, precum şi actualizarea acestor in-
formaţii în permanenţă;  

 introducerea unor modalităţi optimizate şi proactive de comunicare, facilitând astfel înţe-
legerea şi cunoştinţele despre contribuabili ce are ca efect oferirea de îndrumări specializate 
proactive care vor ajuta contribuabilii în anticiparea propriilor obligaţii fiscale şi reducerea greşe-
lilor. 

În plus, acest act normativ a adus ca element de noutate posibilitatea organului fiscal de a 
transmite inclusiv în format electronic, la solicitarea altor autorităţi publice, documente privind 
situaţia fiscală a unui contribuabil. Ca urmare, prin această reglementare s-au eliminat barierele 
administrative dintre organele fiscale şi contribuabili. Implementarea acestei măsuri avantajează 
contribuabilul întrucât acesta nu mai este obligat să se deplaseze iniţial la administraţia fiscală 
pentru obţinerea documentului care îi atestă situaţia fiscală, acesta fiind obţinut chiar de institu-
ţia în cauză, de regulă în format electronic. Măsura are ca efect reducerea costurilor de admi-
nistrare fiscală, asigurarea celerităţii în soluţionarea cererilor contribuabililor şi eficienţa proce-
durilor administrative.  

Continuarea măsurilor legislative sub aspectul acestei noi modalităţi de comunicare, res-
pectiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, a presupus reglementarea unei pro-
ceduri de implementare. Drept urmare, prin Ordinul minstrului finanţelor publice nr. 1.154/20147 
a fost aprobată Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în-
tre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice. 

Concret, acest nou serviciu de comunicare constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizi-
ce a unui spaţiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informa-
ţiilor şi înscrisurilor între ANAF şi persoana fizică în legătură cu situaţia fiscală proprie a aces-
teia. Prin accesarea serviciului “Spatiul privat virtual” persoanele fizice pot opta pentru comuni-
carea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise 
în formă electronică de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fis-
cală. Aşa cum este menţionat şi în acest din urmă act normativ, serviciul este opţional, nu obli-
gatoriu, aşa încât contribuabilii pot trimite, în continuare, acte către organele fiscale şi prin mij-
loacele clasice (poştă, fax etc.). 

Totodată, este de precizat că noul serviciu este disponibil gratuit, 24 de ore din 24, însă 
până la sfârşitul anului 2014 va fi disponibil doar pentru contribuabilii cu domiciliul fiscal în Bu-
cureşti şi în judeţul Ilfov, urmând a fi extins şi în restul ţării, începând cu anul următor. 

Acestea fiind spuse, putem concluziona că toate eforturile administraţiei fiscale, concreti-
zate prin intermediul demersurilor legislative despre care am făcut vorbire în prezentul articol, 
sunt binevenite, atât din punct de vedere al administraţiei, cât şi din cel al contribuabililor, măsu-
rile dispuse asigurând totodată alinierea atât la practicile altor state mai dezvoltate, cât şi la po-
sibilităţile tehnologice existente în prezent. 

                                                 
7 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/01.09.2014 privind Procedura de comunicare prin mijloa-
ce electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele 
fizice (M.O. nr. 646/02.09.2014), cu modificările ulterioare 


