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4. Principiile dreptului fiscal 

4.1. Principiile dreptului fiscal înscrise în Constituție 

Delimitarea conținutului principiilor aplicabile dreptului fiscal este utilă 
prezentului demers științific, întrucât, în practica instanțelor judecătorești, 
principiile sunt utilizate la interpretarea unei situații atunci când legea 
fiscală tace. De altfel, și la nivelul Curții de Justiție a Uniunii Europene, s-a 
ajuns la concluzia că principiile generale de drept desprinse din Tratatul de 
Funcționare a Uniunii Europene pot fi aplicate unei spețe concrete și pot 
ajuta judecătorul să o dezlege în mod corespunzător1.  

Conform doctrinei generale de teoria dreptului2, principiile de drept sunt 
reglementate la nivel constituțional sau sunt deduse pe cale de interpretare. 
În dreptul fiscal sunt identificate și principii legale, prevăzute de legislația 
fiscală și care sunt rezultatul anterior al doctrinei sau al unei jurisprudențe 
constante, fiind codificate pentru a dobândi forța legii.  

În cadrul acestei secțiuni sunt analizate principiile rezultate din interpre-
tarea dispozițiilor constituționale, urmând ca, în secțiunea următoare, să fie 
prezentate principiile rezultate din legislația fiscală.  

La nivel constituțional, sunt reglementate următoarele principii aplica-
bile normelor juridice de drept fiscal: 

a) principiul legalității; 
b) principiul contributivității; 
c) principiul justeței impunerii. 
Aceste principii de bază ale dreptului fiscal trebuie să se regăsească 

transpuse în fiecare act normativ și stau la baza interpretării normelor 
specifice de drept fiscal de către instanțele judecătorești competente. 

 
 

                                                        
1 CJCE, cauza C-309/06, Marks & Spencer plc vs. Commissioners of Customs & 

Excise, Decizia din 10 aprilie 2008, pct. 49 (www.curia.europa.eu). 
2 N. Popa, op. cit., p. 101. 
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4.1.1. Principiul legalității  

Principiul legalității este specific multor sisteme naționale de drept1, 
fiind înscris chiar la nivel constituțional în statele membre ale Uniunii 
Europene. Acest principiu este specific dreptului fiscal, care este o ramură 
de drept public, cu norme imperative, de la care nu se poate deroga prin 
simpla interpretare a unor principii generale de drept.  

În dreptul fiscal românesc, acest principiu rezultă din interpretarea coro-
borată a prevederilor art. 56 alin. (3), art. 137 alin. (1) și art. 139 alin. (1) din 
Constituție. Conform prevederilor constituționale citate, impozitele, taxele și 
contribuțiile pot fi stabilite numai prin lege, în sens larg, fiind posibilă regle-
mentarea acestora și prin ordonanță sau ordonanță de urgență2, iar impozitele 
și taxele locale se stabilesc prin hotărârea autorității deliberative în limitele și 
condițiile legii aplicabile. Există însă și opinia3 conform căreia acest principiu 
ar trebui înțeles în sensul că reglementarea impozitelor și taxelor trebuie 
realizată exclusiv prin lege, potrivit dispozițiilor art. 73 din Constituția 
României, ca act juridic al puterii legislative, parlamentul.  

Încă de la primele interpretări4 ale acestor prevederi, prin Decizia Curții 
Constituționale nr. 5 din 14 iulie 1992 referitoare la constituționalitatea 
legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea 
contractării și garantării unor credite externe, Curtea Constituțională a făcut 
o distincție clară între impozitele și taxele care se fac venit la bugetul de 
stat, care se stabilesc prin lege, și impozitele și taxele care alimentează 
bugetele locale, care se stabilesc de autoritățile locale, în limitele legii, 
având în vedere prevederile art. 139 alin. (2) din Constituția republicată 
(anterior art. 138). De asemenea, în cadrul aceleiași decizii, s-a menționat 
că normele juridice specifice dreptului fiscal sunt de domeniul legii ordi-
nare, întrucât nu sunt incluse în lista limitativă a domeniului legii organice 
din art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată. 

Interpretarea principiului legalității dat de Curtea Constituțională prin 
Decizia nr. 5/1992 sus-menționată este aplicabilă și în prezent, nefiind 

                                                        
1 F. Vanistendeael, The Role of (Legal) Principles in EU Tax Law, în Principles 

of Law: function, status and impact in EU Tax Law, IBFD, Amsterdam, 2014, 
p. 50; R. Bufan (coord.), op. cit, p. 107. 
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emisă între timp vreo altă decizie cu opinie contrară. Astfel, prin Decizia 
Curții Constituționale nr. 878/20121 referitoare la excepția de neconsti-
tuționalitate a dispozițiilor art. 120, art. 1201 și art. 142 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, ale Ordonanței 
Guvernului nr. 92/2003 în ansamblu, precum și ale art. 1 pct. II.5 din Legea 
nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Curtea a 
reiterat că „în jurisprudența sa constantă cu privire la art. 139 alin. (1) din 
Constituție, potrivit căruia impozitele, taxele și orice alte venituri ale buge-
tului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale se stabilesc numai prin lege, 
termenul de «lege» folosit în aceste prevederi constituționale desemnează 
acte normative ce au forța juridică a legii, fiind incluse aici și ordonanțele 
Guvernului”. 

4.1.2. Principiul contributivității  

În conformitate cu dispozițiile art. 56 alin. (1) din Constituție, denumit 
„Contribuții financiare”, este instituită obligația cetățenilor de a contribui la 
cheltuielile publice prin impozite și taxe. În doctrina recentă2 a fost realizată o 
analiză detaliată a acestui principiu constituțional din perspectiva dreptului 
financiar public, confirmând, în același timp, cele trei principii constituționale 
aplicabile dreptului fiscal: legalitatea, contributivitatea și justețea impunerii. Cu 
privire la aplicarea principiului contributivității, sunt identificate două condiții 
aplicabile reglementărilor fiscale pentru a îndeplini exigențele constituționale, 
și anume: o „limită procedurală”, în sensul că se aplică doar impozitelor și 
taxelor, și o „limită de fond”, respectiv că impunerea unor impozite și taxe 
are drept scop doar finanțarea cheltuielilor publice3.  

În jurisprudența Curții Constituționale se regăsesc referiri la aplicarea 
acestui principiu, însă interpretarea este corelată cu principiul legalității și 
al justeței impunerii, fără a fi stabilite exigențe constituționale specifice 
acestui principiu. 

Printre deciziile Curții Constituționale în care a fost invocată încălcarea 
prevederilor art. 56 din Constituție (anterior art. 53), este de menționat 
Decizia nr. 183/19994 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
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dispozițiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de 
timbru, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/1999, în 
care Curtea, fără a identifica foarte multe argumente, a reținut că nu poate fi 
vorba de o încălcare a acestor prevederi, întrucât prin dispozițiile mențio-
nate sunt stabilite „obligațiile constituționale ale cetățenilor de a contribui la 
cheltuielile publice atât atunci când ele interesează statul, în întregul său, 
cât și atunci când se referă la cheltuielile administrației publice”. Așadar, 
cetățenii pot fi obligați să contribuie la cheltuielile administrației publice 
(i.e. prin taxe judiciare de timbru) fără a se încălca prevederile constitu-
ționale. Și, fără a explica totuși legătura, Curtea continuă în argumentare cu 
principiul legalității și principiul justeței impunerii, de asemenea, prevăzute 
în Constituție.  

Într-o altă decizie, Decizia nr. 214/20041 referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, ale 
art. 12 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 13 alin. (1) din Legea nr. 133/1999 
privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii și ale art. 108, art. 109 alin. (1) și (5), 
precum și ale art. 111 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, Curtea reține 
că „instituirea unor majorări de întârziere pentru neachitarea în termenul 
legal a obligațiilor bugetare nu intră în sfera sistemului legal de impuneri, ci 
în aceea a răspunderii juridice pentru neîndeplinirea îndatoririlor prevăzute 
de lege” și, pe cale de consecință, acest articol nu este aplicabil, neputând fi 
pusă în discuție o încălcare a principiului contributivității printr-un act 
normativ care stabilește majorări de întârziere pentru neplata la termen a 
obligațiilor bugetare.  

Argumentele din Decizia nr. 183/1999 sunt menținute și în perioada 
actuală. În Decizia nr. 341/20162 referitoare la excepția de neconstituționa-
litate a dispozițiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, Curtea menționează că, „potrivit art. 56 din Constituție, cetățenii au 
obligația să contribuie, prin taxe și impozite, la cheltuielile publice, iar 
sistemul legal de impuneri asigură așezarea justă a sarcinilor fiscale, fiind 
interzise alte prestații, în afara celor prevăzute de lege”. Așadar, orice con-
tribuție financiară stabilită prin lege de către stat trebuie să respecte princi-
piul justeței impunerii și al legalității.  
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