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PARTEA I 
CAZURI ŞI APLICAŢII PRACTICE 

Seminarul 1 
Ierarhia normelor juridice în materie 

financiar-fiscală. Drept naţional, drept european, 
drept european al drepturilor omului 

Secţiunea 1. Repere teoretice 

§1. Ierarhia normelor de drept naţional 

– reper: art. 4 din Legea nr. 24/2000, republicată; 
– principiul ierarhiei normelor juridice este un principiu 

general de drept, cu valenţe constituţionale; 
– conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, actele 

normative se elaborează în funcţie de ierarhia lor, de catego-
ria acestora şi de autoritatea publică competentă să le 
adopte; 

– actele normative date în executarea legilor, ordonan-
ţelor sau hotărârilor de Guvern trebuie emise în limitele şi în 
conformitate cu aceste acte. 

– totodată, categoriile de acte normative şi normele de 
competenţă privind adoptarea acestora sunt stabilite prin 
Constituţia României, republicată, şi prin celelalte legi. 

§2. Norme de drept internaţional. Raportul lor cu 
normele de drept naţional 

– repere normative: art. 20 alin. (2) şi art. 148 alin. (2) şi 
(4) din Constituţia României; art. 1 alin. (3) NCF. 
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– izvoare importante în dreptul financiar şi fiscal: Con-
venţia Europeană a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, Tratatele Uniunii Euro-
pene şi actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene 
(Regulamente, Decizii, Directive etc.); 

– Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurispru-
denţa generată de interpretul oficial al Convenţiei, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, au o incidenţă mai restrânsă 
în dreptul financiar şi fiscal, faţă de actele normative ale Uniu-
nii Europene (care tind să stea la baza majorităţii modificărilor 
fiscale din ultimii 10 ani); 

– dreptul Uniunii Europene: aplicabilitate directă, forţă 
juridică superioară inclusiv faţă de Constituţia României; nu 
toate actele normative adoptate la nivel unional au efect 
direct, prioritar şi obligatoriu în dreptul naţional (de exemplu, 
recomandările şi, în general, reglementările de tip soft law nu 
au acest efect); 

– în temeiul art. 20 alin. (2) şi art. 148 alin. (2) din Consti-
tuţia României, dispoziţiile Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului şi reglementările Uniunii Europene se aplică cu priori-
tate faţă de dispoziţiile din dreptul naţional; 

– autorităţile statale sesizate în cadrul competenţei lor au 
obligaţia de a aplica dreptul unional în detrimentul dreptului 
naţional, ori de câte ori există un conflict între norme; 

Discuţie: principiul priorităţii dreptului unional impune şi 
în sarcina organelor administraţiei obligaţia de a aplica cu 
prioritate o normă europeană, atunci când există o normă de 
drept intern care contravine celei dintâi? 

– Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu poate invalida 
norma internă contrară celei unionale, ci poate doar constata 
că aceasta nu este conformă cu dreptul unional, urmând ca 
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ea să devină inaplicabilă de drept şi să nu poată produce 
niciun efect. După ce o normă internă a fost constatată 
incompatibilă cu dreptul european, ar trebui ca organele 
statale competente să abroge norma respectivă, pentru a 
evita un posibil alt conflict. În cazul în care norma nu este 
abrogată (frecvent întâlnit în practică), rolul important îi 
revine judecătorului care este chemat să aplice cu prioritate 
dispoziţiile unionale; judecătorul este obligat să ignore norma 
internă şi să dea prevalenţă dispoziţiei unionale, fără a 
aştepta eliminarea celei dintâi din sistemul naţional. 

§3. Piramida normelor juridice 

1. Dreptul
european,

dreptul european
al drepturilor omului

2. Constitu ia Românieiţ

3. Legile organice

4. Legile ordinare, ordonan ele de urgen ale
uvernului, ordonan ele uvernului

ţ ţă
G ţ G

5. Hot râri de Guvern, norme metodologice sau instruc iuniă ţ

6. Ordinele Mini trilorş

7. Hot rârile onsiliilor ude ene / Dispozi iile pre edin ilor de Consilii Jude eneă C J ţ ţ ş ţ ţ

8. Hot rârile Consiliilor Locale / Dispozi iile Primaruluiă ţ  
 
Discuţie: Cum se asigură publicitatea actelor normative şi, 

respectiv, a actelor administrative normative şi individuale? 
Pot fi avute în vedere cel puţin următoarele studii de caz: 

a) legi/ordonanţe publicate în Monitorul Oficial cu câteva 
zile înainte de intrarea lor în vigoare; 

b) regulament european, obligatoriu, nepublicat în Jurna-
lul Oficial în limba română; 
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c) acte administrative cu subiecţi determinaţi (de exem-
plu, o categorie determinată de contribuabili); 

d) jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ante-
rioară anului 2007, netradusă în limba română; 

e) acte ale administraţiei publice locale pentru care nu a 
fost urmată procedura transparenţei decizionale prevăzută 
de Legea nr. 52/2003 sau pentru care afişarea este imposibilă 
(de exemplu, Plan Urbanistic General, în 12 volume, în cuprin-
sul căruia se modifică zonarea localităţii, cu influenţă asupra 
modului de calcul al impozitului pe teren sau impozitului pe 
clădiri). 

Secţiunea a 2-a. Aplicaţii practice 

Caz practic nr. 1. Doamna Dev a operat, în anul 2002, 
împreună cu soţul ei, două restaurante. În urma unei inspecţii 
fiscale, printr-o decizie din 1 iunie 2004, organul fiscal a reţi-
nut că domnul şi doamna Dev ar fi trebuit să declare fiecare 
jumătate dintre veniturile obţinute. Întrucât doamna Dev nu 
a făcut acest lucru, i s-au stabilit obligaţii de plată reprezen-
tând impozit pe venit (aproximativ 83.000 euro) şi TVA (circa 
41.000 euro), precum şi penalităţi de 40%, respectiv 20% din 
sumele arătate. Procedura fiscală s-a finalizat la 20 octombrie 
2009, în faţa Curţii Supreme Administrative din Suedia, toate 
obligaţiile stabilite de organele fiscale fiind menţinute de 
instanţe. 

În paralel, în perioada 5 august 2005 – 8 ianuarie 2009, s-a 
derulat o procedură penală împotriva doamnei Lucky Dev. În 
această procedură, doamna Dev a fost condamnată la pe-
deapsa închisorii cu suspendare şi la prestarea a 160 ore de 
muncă în folosul comunităţii pentru o infracţiune contabilă, 
dar a fost achitată pentru acuzaţiile de evaziune fiscală referi-
toare la aceeaşi perioadă (anul 2002). 
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Considerând că, prin conduita sa, statul a încălcat principiul 
ne bis in idem (nimeni nu poate fi pedepsit de două ori pentru 
aceeaşi faptă), una dintre garanţiile prevăzute de art. 6 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, doamna Dev formu-
lează o plângere în faţa instanţei europene. Raţionamentul este 
acela că pentru aceleaşi circumstanţe de fapt este interzis să fie 
aplicate şi sancţiuni fiscale, şi sancţiuni penale. Statul se apără 
susţinând că principiul ne bis in idem (nimeni nu poate fi pedep-
sit de două ori pentru aceeaşi faptă) nu se aplică în materie 
fiscală, ci doar în materie penală. Prin urmare, art. 6 din Con-
venţia Europeană a Drepturilor Omului nu poate fi invocat. 

Analizaţi motivat susţinerile părţilor. 
 
Caz practic nr. 2. X solicită Administraţiei Finanţelor Publi-

ce Cluj-Napoca restituirea taxei pe valoarea adăugată plătită 
în luna decembrie 2010, cu motivarea că această taxă nu era 
datorată, în raport cu prevederile Directivei 2006/112/CE şi 
cu jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Euro-
pene. 

Administraţia îi răspunde printr-o adresă cu următorul 
conţinut: „Codul fiscal aplicabil în România prevede obligati-
vitatea plăţii TVA pentru operaţiunea fiscală efectuată de dvs. 
Prin urmare, atât timp cât prevederea din Cod nu este abro-
gată, nu putem da curs cererii dvs., Directiva 2006/112/CE şi 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene nefiind 
obligatorii pentru organele fiscale”. 

Cum comentaţi afirmaţiile organului fiscal? 
 
Caz practic nr. 3. X a solicitat instanţei să dispună anula-

rea deciziei de impunere emise de Casa Naţională de Asigu-
rări de Sănătate prin care s-au stabilit în sarcina acestuia 
contribuţii şi accesorii datorate F.N.U.A.S. pentru perioada 
2009-2011, în cuantum de 8.007 RON.  
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Reclamantul invocă excepţia de nelegalitate a art. 35 din 
Normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui 
C.N.A.S. nr. 617/2007[1]. Astfel, X arată că nelegalitatea dispo-
ziţiilor art. 35 la care face referire, ce prevăd posibilitatea 
emiterii de către Casele Judeţene de asigurări de sănătate a 
titlurilor de creanţă, rezidă în faptul că prevederile Legii 
nr. 95/2006 nu conferă acestor instituţii calitatea de organe 
fiscale în înţelesul dispoziţiilor art. 17 alin. (5) C. proc. fisc., ci 
doar atribuţii în aplicarea măsurilor de executare silită în 
vederea colectării contribuţiilor. Pentru aceste considerente, 
prevederile art. 35 din Ordinul nr. 617/2007 al preşedintelui 
C.N.A.S, prin raportare la prevederile art. 216[2] din Legea 
nr. 95/2006, adaugă la lege, întrucât sunt extinse competen-
ţele Casei de Asigurări de Sănătate şi cu privire la emiterea de 
decizii de impunere, care la scadenţă au valoarea de titlu 
executoriu în baza căruia se poate declanşa urmărirea silită, 
în plus faţă de abilitatea legală deja recunoscută, aceea de a 
proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru înca-
sarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorărilor de 
întârziere. 

Texte legale relevante: 
Articolul 216 din Legea nr. 95/2006: „În cazul neachitării la 

termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de 
către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colec-
tarea veniturilor se face de către persoanele fizice, altele 
decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în con-
tinuare A.N.A.F., CNAS, prin casele de asigurări sau persoane 
fizice ori juridice specializate, procedează la aplicarea măsu-
rilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite 

                                                            
[1] În prezent abrogat. 
[2] În prezent abrogat. 


