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SEMINARUL 1.  
Ierarhia normelor juridice în materie 

financiar-fiscală. Drept național, drept internațional, 
drept european, drept european al drepturilor omului 

Secțiunea 1. Repere teoretice 

§1. Ierarhia normelor de drept național 

– reper legislativ principal: art. 4 din Legea nr. 24/2000, repu-
blicată 

Art. 4: Ierarhia actelor normative 
(1) Actele normative se elaborează în funcție de ierarhia lor, de 

categoria acestora și de autoritatea publică competentă să le adopte. 
(2) Categoriile de acte normative și normele de competență pri-

vind adoptarea acestora sunt stabilite prin Constituția României, 
republicată, și prin celelalte legi. 

(3) Actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau 
a hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le 
ordonă. 

– orice normă juridică, indiferent de sursa ei, are caracter prin-
cipial imperativ, impunându-se persoanelor destinatare;  

– ierarhia normativă se setează raportând normele între ele, iar 
nu prin referire la subiectele destinatare;  

– principiul ierarhiei normelor juridice este un principiu general 
de drept, cu valențe constituționale;  

– conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, actele normative 
se elaborează în funcție de ierarhia lor, de categoria acestora și de 
autoritatea publică competentă să le adopte; 
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– actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau 
hotărârilor de Guvern trebuie emise în limitele și în conformitate cu 
aceste acte (aspecte care dau substanță principiului legalității și prin-
cipiului securității juridice); 

– totodată, categoriile de acte normative și normele de compe-
tență privind adoptarea acestora sunt stabilite prin Constituția 
României, republicată, și prin celelalte legi; 

– în materie fiscală, Codul fiscal (Legea nr. 227/2015) are valoarea 
unei legi organice, iar normele metodologice care îl explicitează sunt 
aprobate prin hotărâri de Guvern, acte normative aflate pe o treaptă 
inferioară în ierarhia normativă;  

– normele metodologice reprezintă norme juridice de aplicare a 
dispozițiilor Codului fiscal care urmăresc explicitarea modalităților de 
punere în executare a legii, neputând modifica, completa sau abroga 
Codul fiscal. 

 
Exemplificare: 
Art. 456 alin. (1) lit. d) C. fisc.: „(1) Nu se datorează impozit/taxă pe 

clădiri pentru: 
(...) d) clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, 

aparținând cultelor religioase recunoscute oficial, asociațiilor religioase 
și componentelor locale ale acestora, precum și casele parohiale, cu 
excepția încăperilor folosite pentru activități economice”. 

Norme metodologice: 
23. (1) Prin sintagma clădirile care, prin destinație, constituie lăca-

șuri de cult se înțelege bisericile, locașurile de închinăciune, casele de 
rugăciuni și anexele acestora. Termenul lăcaș este variantă a 
termenului locaș. 

(2) Anexele bisericilor se referă la orice incintă care are elemen-
tele constitutive ale unei clădiri, proprietatea unui cult recunoscut de 
lege sau a unei asociații religioasă, cum ar fi: clopotnița, cancelaria 
parohială, agheasmatarul, capela mortuară, incinta pentru aprins 
lumânări, pangarul, troița, magazia pentru depozitat diverse obiecte 
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de cult, așezământul cu caracter social-caritabil, arhondaricul, chilia, 
trapeza, incinta pentru desfășurarea activităților cu caracter admi-
nistrativ-bisericesc, reședința chiriarhului, precum și altele asemenea; 
prin așezământ cu caracter social-caritabil se înțelege serviciul social 
organizat în conformitate cu prevederile Nomenclatorului serviciilor 
sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015. 

Distingem între:  
1. Dreptul intern primar – Codul fiscal și Codul de procedură 

fiscală, Legea finanțelor publice, Legea contabilității, ordonanțele 
simple și de urgență ale Guvernului și 

2. Dreptul intern secundar – hotărârile de Guvern, ordinele 
Ministrului Finanțelor Publice, ordinele Președintelui Agenției Națio-
nale de Administrare Fiscală. 

Distingem între:  
1. Dreptul primar al dreptului fiscal al UE – tratatele fondatoare și 

de aderare, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și 
2. Dreptul secundar al dreptului fiscal al UE – regulamentul, 

directiva, decizia. 

Distingem între:  
1. Dreptul material fiscal – ansamblul normelor juridice care 

reglementează regimul juridic al impozitelor, contribuțiilor și taxelor 
datorate bugetului de stat și 

2. Dreptul procedural fiscal – ansamblul normelor juridice care 
reglementează modalitățile de identificare, stabilire, urmărire și 
colectare a veniturilor bugetare/creanțelor fiscale. 
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§2. Norme de drept european și norme de drept 
internațional. Raportul lor cu normele de drept național 

– repere normative: 
Art. 20 alin. (2) Constituție: „Dacă există neconcordanțe între 

pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, 
la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglemen-
tările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile 
interne conțin dispoziții mai favorabile”. 

Art. 148 alin. (2), (4) Constituție: „(2) Ca urmare a aderării, preve-
derile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte 
reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de 
dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor 
actului de aderare. 

(4) Parlamentul, Președintele României, Guvernul și autoritatea 
judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligațiilor rezul-
tate din actul aderării și din prevederile alineatului (2)”. 

Art. 1 alin. (3) C. fisc.: „Dacă orice prevedere a prezentului cod 
contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se 
aplică prevederea acelui tratat”. 

– izvoare formale importante în dreptul financiar și fiscal: Con-
venția europeană a drepturilor omului, Carta drepturilor fundamen-
tale a Uniunii Europene, Tratatele Uniunii Europene și actele norma-
tive adoptate la nivelul Uniunii Europene (regulamente, decizii, 
directive etc.), jurisprudența interpretativă a Curții de Justiție a Uniu-
nii Europene [cu precădere în acele domenii în care există o armo-
nizare a legislației fiscale la nivelul Uniunii Europene – a se vedea în 
context și dispozițiile art. 11 alin. (11) C. fisc.]; 
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Domenii în care Uniunea Europeană  
a reglementat în materie fiscală 

Impozite directe Impozite indirecte Alte materii 
Reglementări rare, în 
special în ceea ce 
privește tratamentul 
fiscal al unor opera-
țiuni comerciale 
transfrontaliere, 
impozitarea venitu-
rilor din dobânzi și 
redevențe și, mai 
recent, în ceea ce 
privește impozitul pe 
profit (BEPS) 

Reglementarea este 
vastă, cu privire la 
principalele trei cate-
gorii de impozite 
indirecte: taxa pe 
valoarea adăugată 
(TVA), accize, taxe 
vamale 

Există reglementări 
europene aplicabile 
în ceea ce privește 
cooperarea admi-
nistrativă în materie 
fiscală și reglemen-
tarea diferendelor 
privind dubla 
impozitare 

– Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența gene-
rată de interpretul oficial al Convenției - Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului au o incidență mai restrânsă în dreptul financiar și 
fiscal, față de actele normative ale Uniunii Europene și jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene (care tind să stea la baza majo-
rității modificărilor fiscale din ultimii 10 ani); 

– dreptul Uniunii Europene: aplicabilitate directă, forță juridică 
superioară inclusiv față de Constituția României (cu excepția cazului 
în care în Constituție ar exista o normă juridică mai favorabilă pentru 
particulari decât în dreptul Uniunii Europene). Nu toate actele nor-
mative adoptate la nivel unional au efect direct, prioritar și obligato-
riu în dreptul național (de exemplu, recomandările și, în general, 
reglementările de tip soft law nu au acest efect); 

– în temeiul art. 20 alin. (2) și art. 148 alin. (2) din Constituția 
României precitate, dispozițiile Convenției europene a drepturilor 
omului și reglementările Uniunii Europene se aplică cu prioritate față 
de dispozițiile din dreptul național;  
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 – autoritățile statale sesizate în cadrul competenței lor au obli-
gația de a aplica dreptul unional sau dreptul european al drepturilor 
omului în detrimentul dreptului național, ori de câte ori există un 
conflict între norme;  

– judecătorul național este „primul judecător european”;  

Discuție: Principiul priorității dreptului european impune și în sar-
cina organelor administrației obligația de a aplica cu prioritate o normă 
europeană, atunci când există o normă de drept intern care contravine 
celei dintâi? 

I.C.C.J., s. cont. adm. și fisc., dec. civ. nr. 4526/13.12.2018: „(...) Jud-
ecătorul fondului va avea în vedere și jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului, care a decis că art. 6 din Convenție, consacrat 
dreptului la un proces echitabil, este aplicabil și sancțiunilor fiscale, 
precum și jurisprudența C.J.U.E. aplicabilă cauzei”.  

– Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu poate invalida norma 
internă contrară dreptului Uniunii Europene, ci poate doar constata 
că aceasta nu este conformă cu dreptul unional, urmând ca ea să 
devină inaplicabilă de drept și să nu poată produce niciun efect. După 
ce o normă internă a fost constatată ca fiind 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 internă nu este abrogată (caz frecvent întâlnit în practică), 
rolul important îi revine judecătorului național, care este chemat să 
aplice cu prioritate dispozițiile unionale. Judecătorul este obligat să 
ignore norma internă și să dea prevalență dispoziției unionale, fără a 
aștepta eliminarea celei dintâi din sistemul național; 

– imobilismul organelor fiscale în privința receptării și aplicării 
jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene a făcut necesară 
inserarea unui truism normativ în Codul fiscal. Astfel, art. 11 alin. (11) 
C. fisc prevede: „În domeniul taxei pe valoarea adăugată și al acci-
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zelor, autoritățile fiscale și alte autorități naționale trebuie să țină 
cont de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene”. 

În ultimii ani, sub impulsul Organizației pentru Cooperare și Dez-
voltare Economică (OCDE), încep să aibă o tot mai mare importanță 
recomandările privind adoptarea unor reguli de natură financiar-fis-
cală adoptate la nivel internațional. Deși strict formal, ele sunt reguli 
de soft law (recomandări), sunt preluate de către Uniunea Europea-
nă, de statele membre ale Uniunii Europene și de alte state membre 
și aplicate la nivel național, devenind hard law. Pot fi avute în vedere, 
în acest sens: 

– Proiectul BEPS: 15 linii de acțiune împotriva eroziunii bazei de 
impozitare și transferului profitului (Base Erosion and Profit Shifting), 
cuprinse în esență în Directiva 2016/1164/UE[1] și apoi transpuse în 
Codul fiscal român; 

– legislația privind întărirea disciplinei financiare privitoare la 
prevenirea și combaterea spălării banilor; 

– eforturile recente privind conturarea unor reguli de determinare 
a jurisdicțiilor ce pot impozita veniturile din comerțul electronic, 
respectiv pentru construirea unui sistem global care să permită impo-
zitarea minimă a companiilor în jurisdicțiile unde acestea realizează 
veniturile. 

 
[1] J.O. L nr. 193 din 19 iulie 2016 (eur-lex.europa.eu). Notă: În continuare, 

toate referirile la actele juridice ale Comunității Europene/Uniunii Europene se 
vor considera a fi disponibile la această adresă.  


