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#B 
    ART. 1 
    În scopul prevenirii �i combaterii evaziunii fiscale, precum �i în scopul 
înt�ririi administr�rii impozitelor �i taxelor datorate bugetului de stat se 
organizeaz� cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de eviden�� �i 
urm�rire a disciplinei financiare a contribuabililor. 
#M6 
    ART. 2*) 
    (1) În cazierul fiscal se �ine eviden�a persoanelor fizice �i juridice, precum 
�i a asocia�ilor, ac�ionarilor �i reprezentan�ilor legali ai persoanelor 
juridice care au s�vâr�it fapte sanc�ionate de legile fiscale, financiare, 
vamale, precum �i cele care privesc disciplina financiar�, denumi�i în 
continuare contribuabili. 



    (2) În cazierul fiscal al persoanelor fizice �i juridice se înscriu �i: 
    a) atragerea r�spunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau 
insolvent, stabilit� prin decizie a organului fiscal competent r�mas� 
definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac sau prin hot�râre 
judec�toreasc�, dup� caz; 
    b) inactivitatea fiscal�, declarat� potrivit legii. 
    (3) În cazul situa�iei prev�zute la alin. (2) lit. b), inactivitatea fiscal� se 
înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactiv�, cât �i 
al reprezentan�ilor legali ai acesteia. 
    (4) Oficiul Na�ional al Registrului Comer�ului va comunica, în format 
electronic, în termen de maximum 30 de zile de la solicitare, lista 
reprezentan�ilor legali ai persoanelor juridice care au fost declarate 
inactive din punct de vedere fiscal. 
#CIN 
    *) Reproducem mai jos prevederile art. VII din Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr. 46/2009 (#M6): 
#M6 
    "ART. VII 
    Înscrierea în cazierul fiscal a faptelor prev�zute la art. 2 alin. (2) lit. b) 
din Ordonan�a Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea �i func�ionarea 
cazierului fiscal, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
pentru persoanele juridice aflate în inactivitate fiscal� la data intr�rii în 
vigoare a prezentei ordonan�e de urgen��, precum �i pentru reprezentan�ii 
legali ai acestora, se realizeaz� în termen de 60 de zile de la publicarea 
acesteia." 
 
#M2 
    ART. 3 
    (1) Cazierul fiscal se organizeaz� de Ministerul Finan�elor Publice la 
nivel central �i la nivelul unit��ilor teritoriale competente. 
#M4 
    (1^1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, unit��ile teritoriale 
competente sunt direc�iile generale ale finan�elor publice jude�ene �i a 
municipiului Bucure�ti, Direc�ia general� de administrare a marilor 
contribuabili, administra�iile finan�elor publice ale municipiilor, precum �i 
cele ale sectoarelor municipiului Bucure�ti. 
#M2 
    (2) La nivelul Ministerului Finan�elor Publice se organizeaz� cazierul 
fiscal na�ional, în care se �ine eviden�a contribuabililor de pe întregul 
teritoriu al României, iar la nivelul unit��ilor teritoriale competente se 



organizeaz� cazierul fiscal local, în care se �ine eviden�a contribuabililor 
care au domiciliul fiscal în raza teritorial� a acestora. 
#B 
    (3) Cazierul fiscal va fi gestionat atât la nivel na�ional, cât �i la nivelul 
organelor fiscale teritoriale printr-o structur� specializat� care se va constitui 
în acest sens prin regulamentul de organizare �i func�ionare a Ministerului 
Finan�elor Publice. 
#M2 
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Direc�iei generale 
de administrare a marilor contribuabili se organizeaz� cazierul fiscal în 
care se �ine eviden�a contribuabililor mari care intr� în competen�a de 
administrare a acestei unit��i fiscale, potrivit legii. 
#M6 
    ART. 4 
    (1) În cazierul fiscal se înscriu date privind sanc�iunile aplicate 
contribuabililor pentru faptele prev�zute la art. 2 alin. (1), precum �i date 
din documentele prev�zute la art. 2 alin. (2). 
#B 
    (2) Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face pe baza documentelor 
r�mase definitive �i irevocabile potrivit legisla�iei în vigoare. 
#M1 
    ART. 5 *** Abrogat 
#B 
    ART. 6 
    (1) Înscrierea datelor prev�zute la art. 4 se face în baza urm�toarelor 
documente: 
#M2 
    a) extrasele de pe hot�rârile judec�tore�ti definitive �i irevocabile, 
transmise de instan�ele judec�tore�ti Ministerului Finan�elor Publice; 
#B 
    b) extrasele de pe deciziile de solu�ionare a contesta�iilor r�mase 
definitive prin neexercitarea c�ilor de atac; 
    c) actele/documentele întocmite de organele fiscale �i vamale din 
subordinea Ministerului Finan�elor Publice, r�mase definitive, prin care se 
consemneaz� datele �i informa�iile prev�zute la art. 2 �i 4; 
    d) actele r�mase definitive ale altor organe competente s� constate faptele 
prev�zute la art. 2 �i s� aplice sanc�iuni. 
#M2 
    (1^1) Dispozitivul hot�rârii judec�tore�ti definitive �i irevocabile se 
comunic� direc�iei generale a finan�elor publice în a c�rei raz� teritorial� 



î�i are domiciliul fiscal persoana sanc�ionat�, în termen de 15 zile de la data 
r�mânerii definitive �i irevocabile a hot�rârii judec�tore�ti. 
    (1^2) Organele competente s� constate faptele prev�zute la art. 2 �i s� 
aplice sanc�iuni au obliga�ia ca, în termen de 15 zile de la r�mânerea 
definitiv� a actelor care sanc�ioneaz� fapte care, potrivit legii, se înscriu în 
cazierul fiscal, neatacate în termenele prev�zute de lege, s� transmit� aceste 
acte direc�iei generale a finan�elor publice în a c�rei raz� teritorial� î�i are 
domiciliul fiscal persoana sanc�ionat�. 
#B 
    (2) În scopul complet�rii cazierului fiscal organele fiscale pot solicita 
Inspectoratului General al Poli�iei �i unit��ilor teritoriale ale acestuia extras 
de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au s�vâr�it faptele prev�zute la 
art. 2. 
    (3) Documentele prev�zute la alin. (2) se comunic� în termen de 30 de 
zile de la data solicit�rii acestora. Pentru aceste solicit�ri nu se percep taxe 
de timbru. 
    ART. 7 
    (1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din 
eviden�� dac� se afl� în urm�toarele situa�ii: 
    a) faptele pe care le-au s�vâr�it nu mai sunt sanc�ionate de lege; 
    b) a intervenit reabilitarea de drept sau judec�toreasc� constatat� prin 
hot�râre judec�toreasc�; 
    c) nu au mai s�vâr�it fapte de natura celor prev�zute la art. 2 într-o 
perioad� de 5 ani de la data r�mânerii definitive a actului prin care au fost 
sanc�ionate aceste fapte; 
    d) decesul, respectiv radierea contribuabilului. 
    (2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor afla�i în una dintre 
situa�iile prev�zute la alin. (1) lit. a), b) �i c) exist� �i alte men�iuni cu privire 
la alte fapte, se �terg numai men�iunile care impun scoaterea din eviden��. 
#M3 
    ART. 8 
    (1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în 
urm�toarele situa�ii: 
    a) la înfiin�area societ��ilor comerciale, a societ��ilor cooperative �i a 
cooperativelor agricole, de c�tre asocia�i, ac�ionari �i reprezentan�ii legali 
desemna�i; 
    b) la solicitarea înscrierii asocia�iilor �i funda�iilor în Registrul 
asocia�iilor �i funda�iilor de c�tre asocia�ii sau membrii fondatori ai 
acestora; 



    c) la autorizarea exercit�rii unei activit��i independente de c�tre 
solicitan�i; 
    d) la cesiunea p�r�ilor sociale sau a ac�iunilor de c�tre noii asocia�i sau 
ac�ionari; 
    e) la numirea de noi reprezentan�i legali, precum �i la cooptarea de noi 
asocia�i sau ac�ionari cu prilejul efectu�rii major�rii de capital social de 
c�tre noii reprezentan�i legali, asocia�i �i ac�ionari. 
#M5 
    (1^1) Obliga�ia prev�zut� la alin. (1) este îndeplinit� în situa�iile 
prev�zute la lit. a), c), d) �i e) prin transmiterea, în format electronic, a 
informa�iilor din cazierul fiscal al contribuabililor de Agen�ia Na�ional� de 
Administrare Fiscal� Oficiului Na�ional al Registrului Comer�ului, la 
solicitarea acestuia, în termen de 8 ore. Solicitarea cuprinde, în mod 
obligatoriu, urm�toarele informa�ii: numele �i prenumele/denumirea �i 
codul de identificare fiscal�. 
#B 
    (2) Persoanele fizice �i juridice str�ine care nu sunt înregistrate fiscal în 
România �i se afl� în una dintre situa�iile prev�zute la alin. (1) nu au 
obliga�ia s� prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficient� declara�ia 
autentic� pe propria r�spundere a persoanei fizice sau a reprezentantului 
persoanei juridice, dup� caz, din care s� rezulte c� nu au datorii fiscale. 
#M6 
    (3) Judec�torul delegat, instan�ele �i organele competente nu dispun, 
respectiv nu autorizeaz� opera�iunile prev�zute la alin. (1), în cazul în care 
în cazierul fiscal exist� înscrise fapte de natur� penal� �i/sau fapte 
prev�zute la art. 2 alin. (2). 
#B 
    (4) Certificatele de cazier fiscal se vor elibera dup� 6 luni de la data 
intr�rii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan�e. 
    (5) La solicitarea motivat� a organelor de urm�rire penal� �i a instan�elor 
judec�tore�ti Ministerul Finan�elor Publice va furniza informa�ii din cazierul 
fiscal al contribuabililor afla�i în curs de urm�rire sau de judecat�. 
    (6) În baza acordurilor fiscale interna�ionale Ministerul Finan�elor Publice 
poate furniza autorit��ilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, 
informa�ii din cazierul fiscal al contribuabililor. 
#M3 
    ART. 9 
    (1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii �i 
numai în scopul în care a fost eliberat. 



    (2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de îndat�, în prezen�a 
contribuabilului sau a reprezentantului acestuia. 
    (3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal sau pentru 
transmiterea electronic� a informa�iilor din cazierul fiscal se percepe o tax� 
în sum� de 20 lei pentru fiecare persoan�. 
    (4) Taxa prev�zut� la alin. (3) se face venit la bugetul de stat �i se pl�te�te 
la unit��ile de trezorerie �i contabilitate public� sau la Oficiul Na�ional al 
Registrului Comer�ului, dup� caz. 
#B 
    ART. 10 
    (1) Contribuabilii care figureaz� în eviden�a cazierului fiscal pot cere 
rectificarea datelor înscrise, dac� acestea nu corespund situa�iei reale ori 
înregistrarea lor nu s-a f�cut cu respectarea dispozi�iilor legale. 
    (2) Cererea de rectificare, înso�it� de acte doveditoare, se adreseaz� 
unit��ii fiscale care a emis certificatul de cazier fiscal. 
    (3) Organele fiscale vor comunica contribuabililor modul de solu�ionare a 
cererii de rectificare în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. 
    (4) Organele fiscale sunt obligate s� verifice sus�inerile contribuabililor �i, 
dac� constat� c� în cazierul fiscal s-a f�cut o înregistrare gre�it�, iau m�suri 
de rectificare a datelor �i comunic� sau elibereaz� un nou certificat de cazier 
fiscal în locul celui contestat. 
    (5) Certificatul de cazier fiscal eliberat în condi�iile alin. (4) este scutit de 
taxa de timbru. 
    ART. 11 
    (1) Contribuabilii c�rora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce 
contesta�ie în termen de 30 de zile de la comunicare. Contesta�ia se poate 
introduce �i în cazul în care eroarea înregistr�rii în cazierul fiscal nu se 
datoreaz� organelor fiscale. 
    (2) Contesta�ia se solu�ioneaz� de c�tre tribunal, Sec�ia de contencios 
administrativ în a c�rei raz� teritorial� î�i au domiciliul sau sediul 
contribuabilii, f�r� procedura prealabil�. 
    (3) Contesta�ia este scutit� de taxa de timbru. 
    (4) Hot�rârea prin care se solu�ioneaz� contesta�ia este definitiv� �i 
irevocabil�. 
    (5) În caz de admitere a contesta�iei instan�a va trimite o copie de pe 
hot�rârea organului fiscal în vederea rectific�rii cazierului fiscal. 
    ART. 12 
    Nerespectarea prevederilor prezentei ordonan�e de c�tre func�ionarii 
publici din cadrul structurilor specializate ale Ministerului Finan�elor 
Publice, împuternici�i s� exercite atribu�ii legate de gestionarea cazierului 



fiscal, atrage r�spunderea administrativ�, disciplinar�, civil� sau penal�, 
dup� caz. 
    ART. 13 
    Prezenta ordonan�� intr� în vigoare la 60 de zile de la data public�rii în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a acesteia �i se 
aplic� faptelor constatate prin acte încheiate începând cu aceast� dat�, chiar 
dac� faptele au fost s�vâr�ite în perioade anterioare intr�rii în vigoare a 
prezentei ordonan�e, dac� la acel moment ele au fost comise cu 
nerespectarea prevederilor legale în vigoare la acea dat�. 
    ART. 14 
    (1) În termen de 90 de zile de la data intr�rii în vigoare a prezentei 
ordonan�e Guvernul va aproba norme metodologice prin care se vor stabili 
faptele care se vor înscrie în cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de 
solicitare �i de eliberare a certificatului de cazier fiscal �i a informa�iilor din 
cazierul fiscal. 
#M3 
    (2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal �i de 
transmitere, în format electronic, a informa�iilor din cazierul fiscal al 
contribuabililor, a c�rui prezentare este obligatorie la înfiin�area 
societ��ilor comerciale pentru persoanele prev�zute la art. 8 alin. (1), 
precum �i modalitatea de plat� a taxei prev�zute la art. 9 alin. (3) vor fi 
convenite prin protocol încheiat între Agen�ia Na�ional� de Administrare 
Fiscal� �i Ministerul Justi�iei - Oficiul Na�ional al Registrului Comer�ului. 
#B 
    ART. 15 
    Modelul formularisticii necesare pentru solicitarea �i comunicarea datelor 
înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare �i acces la 
informa�iile din cazierul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finan�elor 
publice. 
 
                              --------------- 


