
LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru 

modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind 

organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

ART. I 

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 31 august 2011 pentru modificarea art. 7 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, adoptată în 

temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011, cu următoarele 

modificări: 

- La articolul I, literele g) şi h) ale alineatului (1) al articolului 7 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

"g) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenţă este data 

reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazul prevăzut la 

art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la 

data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazurile 

prevăzute la art. 78^1 alin. (1) lit. b) sau c) din ordonanţa mai sus menţionată. Aceste prevederi 

sunt aplicabile şi reprezentanţilor legali; 

h) decesul, respectiv radierea contribuabilului. În situaţia radierii unei persoane juridice 

declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentantului 

legal se scoate din evidenţa acestuia la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii 

contribuabilului." 

ART. II 

Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 

şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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*** Legea nr. 113/2012 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 457 din 6 iulie 2012. 


