
 

Prefaţă 

 
Ediţia a 11-a a lucrării Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare cuprinde 

toate modificările legislative aduse Codului fiscal şi Normelor metodologice de aplicare a 
acestuia, publicate în Monitorul Oficial al României până la data de 10 martie 2011.  

Lucrarea prezintă avantajul că pe lângă textul Codului fiscal (cu ultimele modificări şi 
completări aduse prin O.U.G. nr. 117/2010 – M.Of. nr. 891 din 30 decembrie 2010) şi al 
Normelor metodologice de aplicare a acestuia (cu ultimele modificări şi completări aduse 
prin H.G. nr. 150/2011 – M.Of. nr. 150 din 1 martie 2011), inserate direct sub articolele 
din Cod la care se referă, sunt prezentate şi deciziile Comisiei fiscale centrale emise de la 
data apariţiei Codului şi până în prezent. De subliniat că aceste decizii sunt importante 
întrucât potrivit art. 10 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 183/2010, soluţiile 
unitare adoptate prin decizii ale Comisiei fiscale centrale şi aprobate prin ordin al minis-
trului finanţelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ 
avut în vedere la soluţionarea fiecărei speţe. 

De asemenea lucrarea aduce în atenţia celor interesaţi, trimiteri la legislaţia secundară 
(ordine ale ministrului finanţelor publice, ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală) dar şi legislaţia conexă precum şi recursurile în interesul legii şi 
deciziile Curţii Constituţionale, pentru a se asigura o completă cunoaştere şi înţelegere a 
dispoziţiilor legale. 

Pentru a vizualiza conţinutul ordinelor sau forma consolidată a acestora se poate 
utiliza programul Legalis. 

Pentru a veni în ajutorul celor care doresc să aprofundeze dreptul fiscal sunt incluse în 
lucrare trimiteri la doctrina de specialitate şi jurisprudenţa naţională, publicate în revistele de 
specialitate şi anume: Analele Universităţii din Bucureşti (2004–IV/2010), Buletinul Casaţiei 
(2006–1/2011), Buletinul Curţilor de Apel (2007–1/2011), Curierul Fiscal (2006–12/2010), 
Curierul Judiciar (2002–1/2011), Dreptul (2004–12/2010), Monitorul Fiscalităţii Interna-
ţionale (I/2008–12/2010), Pandectele Române (2001–10/2010), Revista de Drept Comercial 
(2004–12/2010), Revista de Drept a Curţii de Apel Ploieşti (1/2010), Revista de Drept Public 
(2001–3/2010), Revista Română de Drept al Afacerilor (2003–10/2010), Revista Română de 
Drept Privat (2007–5/2010), Revista Română de Executare Silită (2008–3/2010), Revista 
Română de Fiscalitate (2007–6/2009); Revista Română de Jurisprudenţă (2009-3-4/2010); 
Taxe, Finanţe, Contabilitate (1-6/2010). 

Lucrarea Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare se doreşte a fi un instru-
ment util în cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei fiscale atât pentru consultanţii fiscali cât şi 
pentru contabili, avocaţi, magistraţi, studenţi, practic pentru oricine este interesat sau 
lucrează în domeniile juridic, economic, fiscal, financiar, contabil. Nu în ultimul rând, 
lucrarea se poate dovedi utilă şi pentru teoreticieni, în special prin trimiterile la legislaţie, 
jurisprudenţă şi, desigur, doctrină. 

 
Mihai Brăgaru 

10 martie 2011 
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