
TITLUL XI

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 224

Dispozitii privind regimul vamal

Neplata la termenul legal a impozitelor, taxelor sau altor sume ce se datoreaza, potrivit legii, in vama atrage 
interzicerea efectuarii altor operatiuni de vamuire pana la stingerea integrala a acestora.

ART. 225

Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat

(1) Stoparea acordarii ajutoarelor de stat se realizeaza, de drept, prin:

a) emiterea unei decizii a Consiliului Concurentei in acest sens;

b) emiterea unei decizii de catre furnizorul ajutorului de stat ca urmare a exercitarii activitatii de supraveghere, 
cand constata incompatibilitatea intre ajutoarele de stat acordate si dispozitiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul 
de stat, republicata*1), precum si ale actelor normative emise in aplicarea acesteia.

___________

*1) Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 
16 august 2005, a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile 
nationale in domeniul ajutorului de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 
decembrie 2006.

(2) Deciziile emise in conditiile alin. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

a) denumirea operatorului economic si datele de identificare a acestuia;

b) modalitatea de acordare a ajutorului de stat;

c) data la care se realizeaza stoparea.

ART. 226

Dispozitii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis

(1) Deciziile Consiliului Concurentei, precum si deciziile furnizorilor de ajutor de stat prin care se dispune 
recuperarea unui ajutor de stat ilegal sau interzis constituie titlu executoriu. Dispozitiile art. 141 alin. (6)-(9) se 
aplica in mod corespunzator.

(2) Recuperarea ajutoarelor de stat dispusa potrivit alin. (1) se realizeaza de catre unitatile teritoriale ale 
Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, respectiv de compartimentele 
de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, potrivit Codului de procedura fiscala, cu exceptia 
Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, care va aplica propria procedura de recuperare.

(3) Pentru sumele reprezentand ajutoare de stat de recuperat se datoreaza dobanda de la data la care ajutorul 
de stat a fost pus la dispozitie beneficiarului si pana la recuperarea sa.

(4) Nivelul dobanzii aferente sumelor de recuperat cu titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis va fi stabilit anual 
prin hotarare a Guvernului.

(5) Sumele recuperate reprezentand ajutoare de stat ilegale sau interzise se fac venit la bugetul de stat sau 
bugetele locale, dupa caz.



ART. 227

Dispozitii privind functionarii publici din cadrul organelor fiscale

(1) In exercitarea atributiilor de serviciu functionarii publici din cadrul organelor fiscale sunt investiti cu exercitiul 
autoritatii publice si beneficiaza de protectie potrivit legii.

(2) Statul si unitatile administrativ-teritoriale raspund patrimonial pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de 
functionarii publici din cadrul organelor fiscale, in exercitarea atributiilor de serviciu.

(3) Raspunderea statului si a unitatilor administrativteritoriale nu inlatura raspunderea functionarilor publici din 
cadrul organelor fiscale in exercitarea cu rea-credinta sau grava neglijenta a atributiilor de serviciu.

(4) Ministerul Economiei si Finantelor si unitatile administrativ-teritoriale constituie lunar fonduri pentru acordarea 
de stimulente personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei si Finantelor si al Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala si din unitatile subordonate, respectiv compartimentelor de specialitate cu atributii in 
administrarea creantelor fiscale locale, dupa caz, prin retinerea unei cote de 15% din:

a) sumele reprezentand valoarea creantelor fiscale stinse prin executare silita, potrivit prevederilor prezentului 
cod;

b) sumele incasate in cadrul procedurii insolventei;

c) sumele reprezentand impozite, taxe si contributii stabilite suplimentar ca urmare a inspectiei fiscale, stinse 
prin incasare sau compensare;

d) sumele reprezentand obligatii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin incasare sau 
compensare;

e) sumele reprezentand valoarea amenzilor stinse prin incasare sau compensare;

f) sumele reprezentand valoarea bunurilor confiscate si valorificate.

(5) Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate retine, in conditiile legii, o cota de 75% din tarifele incasate 
in conditiile art. 42 alin. (9), pentru constituirea unui fond de stimulare a personalului din aparatul propriu si al 
unitatilor subordonate.

(6) Aprobarea stimulentelor in cazul unitatilor administrativteritoriale se face de catre ordonatorul de credite, la 
propunerea conducatorului compartimentului de specialitate.

(7) Sistemul de acordare a stimulentelor pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Economiei si 
Finantelor si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si din unitatile subordonate va fi stabilit 
similar sistemului de salarizare pentru personalul bugetar si va fi aprobat prin ordin al ministrului economiei si 
finantelor. Pana la data aprobarii ordinului, reglementarile privind distribuirea fondului de stimulente raman 
aplicabile.

(8) Plata stimulentelor aprobate se face in cursul lunii curente pentru luna precedenta.

(9) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul lunii, respectiv al anului, din fondul de stimulare constituit in conditiile 
alineatelor precedente se reporteaza lunar si anual, urmand sa fie utilizate in acelasi scop.

(10) Din fondurile prevazute la alin. (4) si (5), Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate finanta 
urmatoarele cheltuieli:

a) cheltuieli pentru finalizarea obiectivelor de investitii in derulare - constructii-montaj, cuprinse in bugetul de 
cheltuieli al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si in bugetele unitatilor subordonate;

b) cheltuieli cu amenajarea unor sedii ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor subordonate;

c) cheltuieli pentru dotari independente si achizitii de sedii ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale 
unitatilor subordonate, inclusiv pentru dotari de tehnologia informatiei si comunicatii;



d) cheltuieli materiale si cheltuieli cu prestari de servicii, necesare imbunatatirii activitatii Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala si a unitatilor subordonate*).

-------------

Alin. (10) al art. 219 a fost introdus de pct. 37 al art. I, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, 
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.

-------------

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (3) al art. II din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 
603 din 31 august 2007, dispozitiile art. I pct. 13, 18, 19, 23, 30 si 37 se aplica si procedurilor in curs la data 
intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

(11) Aplicarea alin. (10) se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare*).

-------------

Alin. (11) al art. 219 a fost introdus de pct. 37 al art. I, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, 
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.

-------------

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (3) al art. II din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 
603 din 31 august 2007, dispozitiile art. I pct. 13, 18, 19, 23, 30 si 37 se aplica si procedurilor in curs la data 
intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

ART. 228

Acte normative de aplicare

(1) In aplicarea prezentului cod, Guvernul adopta norme metodologice de aplicare, in termen de 30 de zile de la 
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(2) Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora privind administrarea creantelor fiscale se 
aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(2) Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora privind administrarea creantelor fiscale se 
aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala*).

-------------

Alin. (2) al art. 228 a fost modificat de pct. 38 al art. I, Sectiunea 1 din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, 
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.

-------------

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform alin. (1) al art. II din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 
603 din 31 august 2007, articolul I intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei ordonante, cu exceptia 
pct. 34-36, care intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii, si a pct. 38, care intra in vigoare la 1 ianuarie 
2008.

Conform alin. (8) al art. II din ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 



603 din 31 august 2007, reglementarile emise pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante in temeiul art. 
228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, raman 
aplicabile pana la data aprobarii actelor normative de aplicare prevazute in modificarile cuprinse in prezenta 
ordonanta.

(3) Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora, pentru administrarea impozitelor si taxelor 
locale, se aproba prin ordin comun al ministrului internelor si reformei administrative si ministrului economiei si 
finantelor.

(4) Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetului general 
consolidat administrate de alte organe, se aproba prin ordin al ministrului de resort sau al conducatorului 
institutiei publice, dupa caz.

(5) In aplicarea dispozitiilor art. 225 si 226, Ministerul Economiei si Finantelor va emite instructiuni de aplicare, 
aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

ART. 229

Scutirea organelor fiscale de plata taxelor

Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri 
pe care le indeplinesc in vederea administrarii creantelor fiscale, cu exceptia celor privind comunicarea actului 
administrativ fiscal.

ART. 230

Inscrierea creantelor la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Pentru creantele fiscale administrate de catre Ministerul Economiei si Finantelor, acesta este autorizat ca 
operator care, prin unitatile sale teritoriale, ca agenti imputerniciti, sa inscrie creante cuprinse in titluri executorii 
la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

ART. 231

Dispozitii privind termenele

Termenele in curs la data intrarii in vigoare a prezentului cod se calculeaza dupa normele legale in vigoare la 
data cand au inceput sa curga.

ART. 232

Confiscari

(1) Confiscarile dispuse potrivit legii se duc la indeplinire de catre organele care au dispus confiscarea. 
Confiscarile dispuse de procurori sau de instantele de judecata se duc la indeplinire de catre Ministerul 
Economiei si Finantelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative sau, dupa caz, de catre alte autoritati 
publice abilitate de lege, prin organele competente, stabilite prin ordin comun al conducatorilor institutiilor in 
cauza, iar valorificarea se face de organele competente ale Ministerului Economiei si Finantelor, conform legii.

(2) In situatia in care confiscarile dispuse de procurori sau de instantele de judecata privesc sume exprimate in 
moneda straina, sumele se vor converti in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, 
valabil la data ramanerii definitive a masurii confiscarii.

(3) Sumele confiscate, precum si cele realizate din valorificarea bunurilor confiscate, mai putin cheltuielile 
impuse de ducerea la indeplinire si de valorificare, se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz, 
conform legii.

ART. 233

Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni



Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni in conditiile art. 296^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de competenta organului fiscal din cadrul Agentiei Nationale 
de Administrare Fiscala si a Garzii Financiare.

ART. 234

Dispozitii procedurale privind inregistrarea in cazul unor activitati cu produse accizabile

(1) Inregistrarea prevazuta la art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se face prin depunerea la organul fiscal competent a unei cereri de inregistrare.

(2) Pe baza cererii de inregistrare organul fiscal competent elibereaza un atestat care da dreptul titularului sa 
distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si produse din tutun.

(3) Organul fiscal competent va elibera atestatul numai daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute la art. 
244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Organul fiscal emitent va revoca atestatul ori de cate ori constata neindeplinirea uneia dintre conditiile 
prevazute la art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Prin derogare de la dispozitiile legale privind folosirea antrepozitelor fiscale, la cererea antrepozitarului 
autorizat pentru productia si imbutelierea produsului bere, comisia competenta pentru autorizarea antrepozitelor 
fiscale poate aproba, prin decizie, utilizarea instalatiilor de imbuteliere a produsului bere si pentru imbutelierea 
bauturilor racoritoare si a apei plate. Celelalte prevederi privind regimul de antrepozitare fiscala sunt aplicabile in 
mod corespunzator.

(6) Prin decizie, comisia poate stabili conditiile de utilizare a instalatiilor.

ART. 235

Dispozitii tranzitorii privind inregistrarea fiscala

(1) Persoanele prevazute la art. 72 alin. (4), care sunt deja inregistrate, au obligatia de a depune declaratia de 
inregistrare fiscala in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod.

(2) Codurile de identificare fiscala si certificatele de inregistrare fiscala atribuite anterior intrarii in vigoare a 
prezentului cod raman valabile.

(3) Persoanele inregistrate in registrul contribuabililor la data intrarii in vigoare a prezentului cod, al caror 
domiciliu fiscal difera de sediul social, in cazul persoanelor juridice, sau de domiciliu, in cazul persoanelor fizice, 
dupa caz, au obligatia de a depune declaratia de inregistrare fiscala in termen de 90 de zile de la intrarea in 
vigoare a prezentului cod. In caz contrar se considera valabil ca domiciliu fiscal ultimul domiciliu sau sediu 
declarat.

ART. 236

Dispozitii tranzitorii privind solutionarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata

Cererile de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, depuse potrivit legii privind taxa pe valoarea adaugata si 
nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentului cod, se solutioneaza potrivit reglementarilor in temeiul 
carora au fost depuse.

ART. 237

Dispozitii tranzitorii privind inspectia fiscala

Inspectiile fiscale incepute inainte de data intrarii in vigoare a prezentului cod se vor continua potrivit procedurii 
existente la data cand au fost incepute. In aceste conditii, masurile dispuse prin procesul-verbal de control au 
valoare de act administrativ fiscal.

ART. 238



Dispozitii tranzitorii privind solutionarea contestatiilor

(1) Contestatiile depuse inainte de data intrarii in vigoare a prezentului cod se solutioneaza potrivit procedurii 
administrativjurisdictionale existente la data depunerii contestatiei.

(2) In situatia contestatiilor aflate in curs de solutionare formulate impotriva actelor de control prin care au fost 
reverificate aceeasi perioada si acelasi tip de obligatie fiscala si pentru care din instrumentarea cauzelor penale 
de catre organele competente nu rezulta existenta prejudiciului, se vor mentine obligatiile stabilite anterior.

ART. 239

Dispozitii tranzitorii privind executarea silita

Executarile silite, in curs la data intrarii in vigoare a prezentului cod, se continua potrivit dispozitiilor acestuia, 
actele indeplinite anterior ramanand valabile.

ART. 240

Intrarea in vigoare

Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004. Dispozitiile titlului X "Sanctiuni" intra in vigoare la data 
de 10 ianuarie 2004.

ART. 241

Conflictul temporal al actelor normative

Reglementarile emise in temeiul ordonantelor si ordonantelor de urgenta prevazute la art. 242 raman aplicabile 
pana la data aprobarii actelor normative de aplicare a prezentului cod, prevazute la art. 228, in masura in care 
nu contravin prevederilor acestuia.

ART. 242

Abrogari

La data intrarii in vigoare a prezentului cod se abroga:

a) Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 1 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si 
taxe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

c) Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 227 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

e) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse 
prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 506/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 358/2003;



g) pct. 5 din cap. I al anexei la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003*1);

___________

*1) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogata prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii 
fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005.

i) art. IV alin. (1)-(5) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 90 din 31 ianuarie 2004;

j) art. 246 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
927 din 23 decembrie 2003;

k) art. 61 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare*2);

__________

*2) Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
180 din 1 august 1997, a fost abrogata prin Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006.

l) cap. III "Contraventii si sanctiuni" din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificarile ulterioare*3).

___________

*3) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogata prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii 
fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005.

NOTA:

Reproducem mai jos dispozitiile tranzitorii si finale ale actelor normative modificatoare ale Ordonantei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 863 din 26 septembrie 2005, precum si nota de transpunere a directivelor, care nu sunt incorporate in textul 
republicat al acesteia.

1. Art. II din Legea nr. 158/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru 
modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006:

"Art. II. - (1) Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, si se aplica actelor de procedura indeplinite incepand cu aceasta data. Prin exceptie, 
dispozitiile art. 109^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare*1), se aplica de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a intrat in 
vigoare prezenta lege.

___________

*1) Art. 109^1 a devenit in forma republicata art. 112.

(2) Suspendarea executarii actului administrativ fiscal dispusa de organul de solutionare a contestatiei inainte de 
intrarea in vigoare a prezentei legi continua sa isi produca efectele pana la solutionarea contestatiei."



2. Art. III si IV din Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 7 
august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 505/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.054 
din 30 decembrie 2006.

"Art. III. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, cu urmatoarele exceptii:

a) dispozitiile art. 174^19 si 174^24 de la pct. 36 al art. I*2), care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

__________

*2) Art. 174^19 si 174^24 au devenit in forma republicata art. 197 si art. 202.

b) pct. 2-4*3), 9*4), 12*5) si 36*6), cu exceptiile prevazute la lit. a), ale art. I, care intra in vigoare la data de 1 
ianuarie 2007.

__________

*3) Pct. 2 se refera la art. 31 alin. (1) lit. a1) devenit in forma republicata art. 31 alin. (1) lit. b); pct. 3 se refera la 
art. 31 alin. (1) lit. c) devenit in forma republicata art. 31 alin. (1) lit. d); pct. 3^1 se refera la art. 33 alin. (2); pct. 4 
se refera la art. 36 alin. (3).

*4) Pct. 9 se refera la art. 69 alin. (1) lit. e) devenit in forma republicata art. 72 alin. (1) lit. e).

*5) Pct. 12 se refera la art. 109 alin. (7) si (8) devenit in forma republicata art. 111 alin. (7) si (8).

*6) Pct. 36 se refera la art. 174^1-174^26 devenite in forma republicata art. 179-204.

Art. IV. - (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga dispozitiile art. 261 alin. (3) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 
aprilie 2006.

(2) Pe data de 1 ianuarie 2007 se abroga:

a) dispozitiile art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

b) dispozitiile art. 9 alin. (2) si ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la 
inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea 
fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004;

c) dispozitiile art. 171^1 alin. (4) teza a doua*7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta 
ordonanta".

___________

*7) Art. 171^1 alin. (4) a devenit in forma republicata art. 175 alin. (4).

3. Nota de transpunere a directivelor din cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si 
completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 
31 august 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 505/2006, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1054 din 30 decembrie 2006:

"Art. I pct. 36*8) din prezenta ordonanta transpune Directiva Consiliului 76/308/CEE privind asistenta mutuala in 
materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte masuri, publicata in Jurnalul 



Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 073 din 19 martie 1976, amendata prin: Directiva Consiliului 
79/1071/CEE si Directiva Consiliului 2001/44/CE.

____________

*8) Pct. 36 se refera la art. 174^1-174^26 devenite in forma republicata art. 179-204.

Art. I pct. 36*9) din prezenta ordonanta transpune si Directiva Comisiei 2002/94/CE de stabilire a normelor de 
aplicare a anumitor dispozitii din Directiva Consiliului 76/308/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. L 337 din 13 decembrie 2002, cu exceptia anexelor I-IV, care vor fi transpuse prin ordin al 
ministrului finantelor publice pentru aprobarea formularelor utilizate pentru recuperarea creantelor, in sensul cap. 
XIII din titlul VIII al Codului de procedura fiscala."

____________

*9) Pct. 36 se refera la art. 174^1-174^26 devenite in forma republicata art. 179-204.

----


