
  
 
 
 

ORDONANŢA   Nr. 
 

pentru modificarea  art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 

 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.6 din Legea 
nr.  131 din 27 iunie 2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 
 
 ARTICOL UNIC 
   
Art. 7 din 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, se modifică  după cum urmează: 

 
     (1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă 
se află în următoarele situaţii: 
 
     a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege; 
 
     b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre 
judecătorească; 
 
     c) nu au mai săvârşit fapte de natura infracţiunilor incriminate de legile fiscale, 
financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, într-o perioadă de 
5 ani de la data rămânerii definitive a  actului prin care au fost sancţionate; 
 
     d) nu au mai săvârşit fapte  sancţionate contravenţional de natura celor prevăzute 
în actele normative din sfera fiscală, financiară, vamală, precum şi cele care privesc 
disciplina financiară, într-o perioadă de 1 an de la data rămânerii definitive a actului 
prin care au fost sancţionate aceste fapte, chiar dacă au plătit cuantumul amenzii 
aplicate prin procesul verbal de contravenţie înlăuntrul acestui termen. În cazul în care 
cuantumul amenzii nu a fost achitat în cadrul acestui termen, scoaterea din evidenţă se 
va realiza la data achitării amenzii, dar nu mai târziu de 5 ani de la data rămânerii 
definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte;  
 
     e)  la data stingerii sumelor datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu 
debitorul declarat insolvabil sau insolvent, dar nu mai devreme de 1 an de la data  
comunicării deciziei organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor 
administrative sau judiciare de atac, însă nu mai mult de 5 ani de la data comunicării 
acestor decizii; 
 



      f) la data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat 
inactiv pentru cazul prevazut la art. 78 alin. (5) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală sau la data expirării 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 alin. (5) lit. b) sau c) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală;  
 
     g) decesul, respectiv radierea contribuabilului. 
 
 (2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în una dintre situaţiile 
prevăzute la alin. (1) lit. a) - f) există şi alte menţiuni cu privire la alte fapte, se şterg 
numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă. 
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FORMA DIN 07.07.2011 
 
FORMA ACTUALĂ FORMA PROPUSĂ DE 

ANAF
FORMA PROPUSĂ DE 
LEGISLAŢIE FISCALĂ

FORMA  PROPUSĂ DE 
DIR.GEN.JURIDICĂ

ART. 7 alin. 1  
Contribuabilii care au 
înscrise date în cazierul 
fiscal se scot din 
evidenţă dacă se află în 
următoarele situaţii: 
 
lit.a) faptele pe care le-
au săvârşit nu mai sunt 
sancţionate de lege; 
 
lit.b) a intervenit 
reabilitarea de drept sau 
judecătorească 
constatată prin hotărâre 
judecătorească; 
 
 
lit.c) nu au mai săvârşit 
fapte de natura celor 
prevăzute la art. 2 într-o 
perioadă de 5 ani de la 
data rămânerii definitive 
a actului prin care au 
fost sancţionate aceste 
fapte; 
 
lit.d) decesul, respectiv 
radierea contribuabilului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 7 alin. 1  
Contribuabilii care au 
înscrise date în cazierul 
fiscal se scot din 
evidenţă dacă se află în 
următoarele situaţii: 
 
lit.a) faptele pe care le-
au săvârşit nu mai sunt 
sancţionate de lege; 
 
lit.b) a intervenit 
reabilitarea de drept sau 
judecătorească 
constatată prin hotărâre 
judecătorească; 

 
lit.c) nu au mai săvârşit 
fapte de natura 
infracţiunilor de la art. 
2 din ordonanţă într-o 
perioadă de 5 ani de la 
data rămânerii definitive 
a actului prin care au 
fost sancţionate aceste 
fapte; 
 
lit. d) Nu au mai 
săvârşit fapte 
sancţionate 
contravenţional de 
natura celor prevăzute 
la art. 2 din ordonanţă, 
într-o perioadă de 1 an 
de la data rămânerii 
definitive a actului prin 
care au fost 
sancţionate aceste 
fapte; 
 

ART. 7 alin. 1  
Contribuabilii care au 
înscrise date în cazierul 
fiscal se scot din 
evidenţă dacă se află în 
următoarele situaţii: 
 
lit.a) faptele pe care le-
au săvârşit nu mai sunt 
sancţionate de lege; 
 
lit.b) a intervenit 
reabilitarea de drept sau 
judecătorească 
constatată prin hotărâre 
judecătorească; 
 
lit.c) nu au mai săvârşit 
fapte de natura 
infracţiunilor 
prevăzute la art. 2 din 
ordonanţă într-o 
perioadă de 5 ani de la 
data rămânerii definitive 
a actului prin care au 
fost sancţionate aceste 
fapte; 
 
lit.d) nu au mai 
săvârşit fapte  
sancţionate 
contravenţional de 
natura celor prevăzute 
în actele normative din 
sfera fiscală, 
financiară, vamală, 
precum şi cele care 
privesc disciplina 
financiară, într-o 
perioadă de 1 an de la 
data rămânerii 

ART. 7 alin. 1  
Contribuabilii care au 
înscrise date în cazierul 
fiscal se scot din 
evidenţă dacă se află în 
următoarele situaţii: 
 
lit.a) faptele pe care le-
au săvârşit nu mai sunt 
sancţionate de lege; 
 
lit.b) a intervenit 
reabilitarea de drept sau 
judecătorească 
constatată prin hotărâre 
judecătorească; 
 
lit.c) nu au mai 
săvârşit fapte de 
natura infracţiunilor 
incriminate de legile 
fiscale, financiare, 
vamale, precum şi cele 
care privesc disciplina 
financiară, într-o 
perioadă de 5 ani de la 
data rămânerii 
definitive a  actului 
prin care au fost 
sancţionate; 

 
lit.d) nu au mai 
săvârşit fapte  
sancţionate 
contravenţional de 
natura celor prevăzute 
în actele normative din 
sfera fiscală, 
financiară, vamală, 
precum şi cele care 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
lit. e) în termen de 1 an 
de la data stingerii 
sumelor datorate ca 
urmare a atragerii 
răspunderii solidare 
cu debitorul declarat 
insolvabil sau 
insolvent, dar nu mai 
mult de 5 ani de la 
data comunicării 
deciziei organului 
fiscal competent 
rămasă definitivă în 
sistemul căilor 
administrative de atac 
sau a hotărârii 
judecătoreşti, după 
caz; 
 
lit.f) în termen de 6 luni 
de la data de la care au 
fost reactivaţi din 
starea de inactivitate 
fiscală declarată  
potrivit art. 78 alin. (5) 
lit. a) din O.G nr. 
92/2003 privind C.de 
proc.fiscală, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 
 
lit.g)  în termen de 1 an 
de la data la care au 
fost reactivaţi din 
starea de inactivitate 
fiscală declarată 
potrivit art. 78 alin. (5) 
lit. b) şi c) din O.G nr. 
92/2003 privind C.de 
proc.fiscală, 
republicată,cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
 
h) decesul, respectiv 
radierea 
contribuabilului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

definitive a actului prin 
care au fost 
sancţionate aceste 
fapte, chiar dacă au 
plătit cuantumul 
amenzii aplicate prin 
procesul verbal de 
contravenţie înlăuntrul 
acestui termen. În 
cazul în care 
cuantumul amenzii nu 
a fost achitat în cadrul 
acestui termen, 
scoaterea din evidenţă 
se va realiza la data 
achitării amenzii, dar 
nu mai târziu de 5 ani 
de la data rămânerii 
definitive a actului prin 
care au fost 
sancţionate aceste 
fapte;  
 
 
 
 
 
 

 
lit. e) la data stingerii 
sumelor datorate ca 
urmare a atragerii 
răspunderii solidare 
cu debitorul declarat 
insolvabil sau 
insolvent, nu mai 
devreme de 1 an de la  
comunicării deciziei 
organului fiscal 
competent rămasă 
definitivă în sistemul 
căilor administrative 
sau judiciare de atac, 
dar nu mai mult de 5 
ani de la data 
comunicării acestor 
decizii; 

 
 
 
lit.f) la data reactivării 
în condiţiile legii, a 
stării de inactivitate 
fiscală declarată  
potrivit art. 78 alin. (5) 
din O.G nr. 92/2003 
privind Codul de 
procedură fiscală, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 
 

privesc disciplina 
financiară, într-o 
perioadă de 1 an de la 
data rămânerii 
definitive a actului prin 
care au fost 
sancţionate aceste 
fapte, chiar dacă au 
plătit cuantumul 
amenzii aplicate prin 
procesul verbal de 
contravenţie înlăuntrul 
acestui termen. În 
cazul în care 
cuantumul amenzii nu 
a fost achitat în cadrul 
acestui termen, 
scoaterea din evidenţă 
se va realiza la data 
achitării amenzii, dar 
nu mai târziu de 5 ani 
de la data rămânerii 
definitive a actului prin 
care au fost 
sancţionate aceste 
fapte;  
 
 

 
lit. e) la data stingerii 
sumelor datorate ca 
urmare a atragerii 
răspunderii solidare 
cu debitorul declarat 
insolvabil sau 
insolvent, dar nu mai 
devreme de 1 an de la  
comunicării deciziei 
organului fiscal 
competent rămasă 
definitivă în sistemul 
căilor administrative 
sau judiciare de atac, 
însă nu mai mult de 5 
ani de la data 
comunicării acestor 
decizii; 
 
 
 

 
lit.f)   la data reactivării 
în condiţiile legii, a 
stării de inactivitate 
fiscală declarată  
potrivit art. 78 alin. (5) 
din O.G nr. 92/2003 
privind Codul de 
procedură fiscală, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(2) În cazul în care 
în cazierul fiscal al 
contribuabililor aflaţi în 
una dintre situaţiile 
prevăzute la alin. (1) lit. 
a), b) şi c) există şi alte 
menţiuni cu privire la 
alte fapte, se şterg 
numai menţiunile care 
impun scoaterea din 
evidenţă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alin. (2) ) În cazul în 
care cazierul fiscal al 
contribuabililor aflaţi 
în una din situaţiile 
prevăzute la alin. (1) 
lit. a) – g) există şi alte 
menţiuni  cu privire la 
alte fapte, se şterg 
numia menţiunile care 
impun scoaterea din 
evidenţă. 

 
 
lit.g)decesul, respectiv 
radierea 
contribuabilului  

 
 
 
 
 
 
 
 
………………. 
 
Alin. (2) În cazul în 
care în cazierul fiscal 
al contribuabililor 
aflaţi în una dintre 
situaţiile prevăzute la 
alin. (1) lit. a) - f) există 
şi alte menţiuni cu 
privire la alte fapte, se 
şterg numai menţiunile 
care impun scoaterea 
din evidenţă. 

 

 
 
lit.g)decesul, respectiv 
radierea 
contribuabilului 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………… 
 
Alin.(2) În cazul în care 
în cazierul fiscal al 
contribuabililor aflaţi 
în una dintre situaţiile 
prevăzute la alin. (1) 
lit. a) - f) există şi alte 
menţiuni cu privire la 
alte fapte, se şterg 
numai menţiunile care 
impun scoaterea din 
evidenţă. 

 

 
 
 
 

FORMA FINALĂ -  TABEL COMPARATIV 
FORMA ACTUALĂ FORMA PROPUSĂ  OBSERVAŢII 
ART. 7 alin. 1  
Contribuabilii care au 
înscrise date în cazierul 
fiscal se scot din evidenţă 
dacă se află în următoarele 
situaţii: 
 
lit.a) faptele pe care le-au 
săvârşit nu mai sunt 
sancţionate de lege; 
 
lit.b) a intervenit 
reabilitarea de drept sau 
judecătorească constatată 
prin hotărâre 
judecătorească; 
 

    (1) Contribuabilii care au 
înscrise date în cazierul 
fiscal se scot din evidenţă 
dacă se află în următoarele 
situaţii: 
 
    a) faptele pe care le-au 
săvârşit nu mai sunt 
sancţionate de lege; 
 
 
    b) a intervenit 
reabilitarea de drept sau 
judecătorească constatată 
prin hotărâre 
judecătorească; 
 

 



 
lit.c) nu au mai săvârşit 
fapte de natura celor 
prevăzute la art. 2 într-o 
perioadă de 5 ani de la data 
rămânerii definitive a 
actului prin care au fost 
sancţionate aceste fapte; 
 
lit.d) decesul, respectiv 
radierea contribuabilului. 
 
 
 
 
 

 
    c) nu au mai săvârşit 
fapte de natura 
infracţiunilor incriminate de 
legile fiscale, financiare, 
vamale, precum şi cele care 
privesc disciplina 
financiară, într-o perioadă 
de 5 ani de la data 
rămânerii definitive a  
actului prin care au fost 
sancţionate; 
 
    d) nu au mai săvârşit 
fapte  sancţionate 
contravenţional de natura 
celor prevăzute în actele 
normative din sfera fiscală, 
financiară, vamală, precum 
şi cele care privesc 
disciplina financiară, într-o 
perioadă de 1 an de la data 
rămânerii definitive a 
actului prin care au fost 
sancţionate aceste fapte, 
chiar dacă au plătit 
cuantumul amenzii aplicate 
prin procesul verbal de 
contravenţie înlăuntrul 
acestui termen. În cazul în 
care cuantumul amenzii nu 
a fost achitat în cadrul 
acestui termen, scoaterea 
din evidenţă se va realiza la 
data achitării amenzii, dar 
nu mai târziu de 5 ani de la 
data rămânerii definitive a 
actului prin care au fost 
sancţionate aceste fapte;  
    e)  la data stingerii 
sumelor datorate ca urmare 
a atragerii răspunderii 
solidare cu debitorul 
declarat insolvabil sau 
insolvent, dar nu mai 
devreme de 1 an de la data  



comunicării deciziei 
organului fiscal competent 
rămasă definitivă în 
sistemul căilor 
administrative sau judiciare 
de atac, însă nu mai mult de 
5 ani de la data comunicării 
acestor decizii; 
     f)  la data reactivării 
contribuabilului în 
condiţiile O.G nr. 92/2003 
privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
    g) decesul, respectiv 
radierea contribuabilului. 
 (2) În cazul în care în 
cazierul fiscal al 
contribuabililor aflaţi în una 
dintre situaţiile prevăzute la 
alin. (1) lit. a) - f) există şi 
alte menţiuni cu privire la 
alte fapte, se şterg numai 
menţiunile care impun 
scoaterea din evidenţă. 
 
 

 


