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alin. alineat 
apud citat după 
art. articol 
c. contra, versus 
C. fisc. Codul fiscal (Legea nr. 227/2015) 
C. pr. fisc. Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) 
„Curierul fiscal” revista „Curierul fiscal” 
„Dreptul” revista „Dreptul” 
ed. ediţia 
Ed. Editura 
et alii şi alţii (altele) 
etc. etcetera 
H.G. Hotărârea Guvernului 
ibidem în acelaşi loc, tot acolo, în aceeaşi lucrare 
ICCJ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
i.e.  id est, „adică”  
IMM întreprinderi mici şi mijlocii 
JO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
lit. litera 
loc. cit. locul citat 
M. Of. Monitorul Oficial al României, Partea I 
n.n. nota noastră 
O.G. Ordonanţa Guvernului 
O.U.G. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
op. cit. opera citată 
p. pagina 
passim în diverse locuri 
„Pandectele Române” revista „Pandectele Române” 
pct. punctul 
pp. paginile 
RDP „Revista de Drept Public” 
RRDP „Revista Română de Drept Privat” 
s.n. sublinierea noastră 
TFUE Tratatul Privind Funcţionarea Uniunii Europene 
TUE Tratatul privind Uniunea Europeană 
urm. următoarele 
vol.    volumul 
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Cuvânt-înainte 
 
 
 

Educaţia este singurul lucru care nu îţi poate fi luat. Poţi pierde diplomele, dar nu 
poţi pierde cunoaşterea. Te poţi debarasa de cunoştinţe, dar nu de ceea ce ai devenit 
datorită lor. Acesta este primul motiv pentru care recomand astăzi un manual. Într-un 
domeniu care nu este al meu, dar care îmi pare extrem de important: dreptul finanţelor 
publice. 

Oamenii care se dedică educării altora sunt din ce în ce mai rari. Societatea nu îi mai 
valorizează cum s-ar cuveni. Profesoratul nu mai asigură nici statutul social, nici 
veniturile de altă dată. În învăţământul superior din România este din ce în ce mai greu să 
convingi un tânăr să vină la catedră. Este al doilea motiv pentru care astăzi scriu aceste 
rânduri: domnul Ioan Lazăr, autorul acestui curs, este unul dintre aceşti tineri rari. Îl 
cunosc bine din timpul cursurilor doctorale, parcurse la Craiova, sub direcţia ştiinţifică a 
profesorului Ioan Alexandru. Este, într-o anumită măsură, produsul şcolii din care fac 
parte. Unul cu care ne mândrim.  

În învăţământul juridic superior din România avem nevoie de manuale bune. O 
perioadă destul de lungă după Revoluţie, mai ales în dreptul public, a trebuit să le 
reinventăm. Ele par că s-au banalizat astăzi, odată cu înflorirea editurilor universitare. 
Acestea sunt atât de la modă încât a devenit standard obligatoriu ca o universitate să aibă 
editură. Dar proliferarea fără precedent a micilor editori a fragmentat piaţa manualelor în 
aşa măsură încât controlul asupra calităţii acestora a devenit practic imposibil. Manuale a 
publicat oricine, oricum. Astăzi, asistăm la o conştientizare relativă a efectelor nocive 
produse de bagatelizarea cursurilor universitare. Marii editori încep să recapete teren, iar 
autorii care reuşesc să publice manuale distribuite la nivel naţional dobândesc un statut 
aparte. Ei refuză comoditatea sectarismului editorial, pentru a risca pe o piaţă naţională 
încă în curs de constituire. Suntem departe de ideal în domeniul acesta, dar eforturile 
câtorva editori şi ale tinerilor profesori vor conduce la impunerea calităţii. Este al treilea 
motiv pentru care vă recomand cursul domnului Ioan Lazăr. 

Dreptul a însemnat o perioadă lungă de timp, datorită conjuncturii provocate de 
impunerea unei ideologii oficiale, dreptul privat. Profesorii de drept public au fost priviţi 
cu reticenţă, iar disciplinele lor marginalizate. Tendinţa s-a păstrat şi după revenirea la 
democraţia liberală. Dacă profesorii de drept privat au continuat o tradiţie, făcând în 
manualelor lor cosmetizările necesare perioadei, profesorii de drept public au trebuit să 
rescrie totul, căci, din unghiul dreptului public, totul s-a întors la 180 de grade. 
Reinventarea şi reimpunerea dreptului public a fost în anii de după Revoluţie o luptă 
dificilă. Una care nu s-a încheiat în toate domeniile. Domeniul finanţelor publice este 
unul dintre acestea. Prea multă vreme dominate de economişti, acestea au fost rar şi 
inconsistent frecventate de jurişti. În acest domeniu, lupta de afirmare a dreptului public 
depăşeşte războiul civil, trebuind să înfrunte Economia. Şi majuscula nu este întâm-
plătoare, atât de fermă îi este dominaţia asupra celorlalte ştiinţe sociale. Când citeşti deci 
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un manual bun dedicat finanţelor publice, scris din unghiul de vedere al dreptului, cum 
este cel al domnului Ioan Lazăr, trebuie să conştientizezi temeritatea întreprinderii. 

Cunoştinţele, ca şi bunurile, sunt cu atât mai valoroase cu cât sunt mai rare. Studenţii 
încep timid să înţeleagă acest lucru, orientându-se din ce în ce mai mult către disciplinele 
care sunt mai puţin frecventate, părăsind linia tradiţională a studiilor juridice, care 
pretindea că cine ştie drept civil şi drept penal ştie Dreptul. Impunerea unor manuale bune 
la nivel naţional în aceste domenii este esenţială pentru păstrarea tendinţei, care, din 
punctul meu de vedere, este determinantă pentru evoluţia practicii juridice din România. 
Editorii şi autorii care participă la reconsiderarea modului structurării studiilor juridice 
trebuie felicitaţi. 

 
Craiova, mai 2016 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor 
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Introducere 

 

Studiul finanţelor publice, ca ramură distinctă a ştiinţelor economice, se impune în 
mediul universitar într-o manieră tot mai pregnantă pe fondul creşterii volumului 
resurselor băneşti gestionate de către guverne, ca urmare a accentuării rolului statului în 
societate, ca furnizor de bunuri şi servicii publice.  

Finanţele publice constituie un element vital în funcţionarea statului ca putere 
organizată în vederea realizării unei ordini sociale, economice, politice şi juridice. Fiecare 
organ guvernamental sau fiecare stat, mai bine zis, este nevoit să asigure furnizarea unor 
bunuri sau servicii publice pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin, context în care 
finanţelor publice le revine sarcina realizării veniturilor şi efectuarea cheltuielilor publice. 
De aici rezultă şi funcţiile majore ale finanţelor publice: funcţia de alocare; funcţia 
redistributivă; funcţia de stabilizare economică; funcţia de favorizare a creşterii şi 
dezvoltării economice. Indiferent de complexitatea sa, procesul prin care se derulează 
activitatea financiară a statului formează obiectul reglementărilor legale care alcătuiesc 
materia „Dreptul finanţelor publice”.  

Cursul intitulat Dreptul finanţelor publice, volumul I, Drept bugetar este structurat în 
nouă părţi care abordează detaliat problematica finanţelor publice; dreptului finanţelor 
publice; sistemului bugetar (mai precis bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat; bugetele locale); datoriei publice; împrumutului public (cu un studiu al sistemului 
financiar internaţional); controlului financiar public şi, nu în ultimul rând, a sistemului 
financiar al Uniunii Europene, pe parcursul mai multor capitole, secţiuni şi subsecţiuni. 
Asupra tuturor acestor aspecte, cititorii care ne vor onora cu lectura acestui curs vor putea 
să pronunţe o „hotărâre” finală în a aprecia utilitatea şi necesitatea demersurilor noastre.  

Nu putem însă să nu evidenţiem problemele pe care le ridică în activitatea didactică 
materia Dreptului finanţelor publice, pe fondul unei legislaţii stufoase şi incoerente. 
Dezinteresul guvernanţilor faţă de modul în care este utilizat banul public poate fi sesizat 
de altfel şi în „celeritatea” cu care au fost „constituite” tribunalele fiscale, potrivit 
dispoziţiilor tranzitorii ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Un sistem 
juridic specializat, cu magistraţi având şi o pregătire economică temeinică, constituie 
premisa unui control eficient al relaţiei fiscale dintre administraţie şi cei administraţi, cât 
şi a legalităţii sau, printr-o serie de reglementări în acest sens, chiar a oportunităţii 
modului în care elementul politic gestionează finanţele statului.  

Conceptul cursului a fost elaborat în urma stagiului de documentare pe l-am 
desfăşurat în anul 2011 la Universitatea Economică din Viena, sens în care doresc să-mi 
exprim mulţumirile şi recunoştinţa atât faţă de domnul profesor dr. Georg Lienbacher, 
şeful Institutului de Drept Public Austriac şi European al Universităţii Economice din 
Viena (Institut für Österreichisches und Europäisches Öffentliches Recht), cât şi faţă de 
domnul profesor dr.h.c. Michael Lang, şeful Institutului de Drept Fiscal Austriac şi 
Internaţional al Universităţii Economice din Viena (Institut für Österreichisches und 
Internationales Steuerrecht).  

 
Autorul 
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Introduction 

 
 
The study of public finances as a distinct branch of economic sciences is more and 

more necessary in the academic environment due to the increase of the volume of 
financial resources managed by the governments as an effect of the increasing role of the 
state in the society, as a provider of public goods and services. 

Public finances form a vital element in the functioning of the state as an organized 
power in achieving to realize an optimal social, economic, political and juridical order. 
Every government body or better said, every state is obliged to provide public goods and 
services in order to fulfill their obligations. Revenues and expenses are undertaken with 
the help of public finances. In this context we can identify the major functions of public 
finances as being the following: stabilization function; allocation function; redistributive 
function; economic stabilization function; function of enhancing economic growth and 
developement. Regardless of its complexity, the process by which the financial activity of 
the state takes place forms the object of study of the ”Public Finances Law”. 

The volume entitled Public Finances Law, volume I – Budgetary Law is structured in 
nine major parts that detail the issues related to topics such as: public finances; public 
finances law; budgetary system (i.e. state budget, the budget of social state insurance; 
local budgets, etc.); public debt; public loan (with special attention to the international 
financial system); financial control and, last but not least, the financial system of the 
European Union. On all these aspects all those who will honor us with the lecture of this 
book can pronounce a verdict and can judge the utility of our scientific approach. 

However, we cannot ignore the problems that arise in the teaching of the Public 
finance law, caused by the thick and incoherent national legislation in this matter. The 
carelessness of governors reported to the manner in which public money is invested can 
also be identified in the ”celerity” that characterized the ”establishment” of fiscal 
tribunals, mentioned in the transitory provisions of the Administrative Litigation Law. A 
specialized judicial system, with well qualified judges is the premise of an efficient fiscal 
control of the relationship between the administration and taxpayers. This element can 
also help to verify the legality and opportunity of the way in which politics manages state 
finances. 

The concept of the volume at hand was elaborated as result of the research activities 
undertaken by me in 2011 at the Vienna Univeristy of Economic and Business. In this 
context, I want to express my gratitude to Professor Georg Lienbacher, PhD, head of the 
Institute of Austrian and European Public Law from WU Wien (Institut für 
Österreichisches und Europäisches Öffentliches Recht), and to Professor dr.h.c. Michael 
Lang, PhD, head of the Institute of the Austrian and International Fiscal Law of the WU 
Wien (Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht). 
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