
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF 
 

Ordinul nr. 3592/2016 pentru modificarea 
şi completarea Procedurii de furnizare de 
informaţii conform art. 61 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedura  
fiscala , aprobata  prin Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscala  nr. 3.770/2015 

 
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

având în vedere dispoziţiile art. 61 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 
2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la 
dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu, 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 

Art. I. 

Procedura de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 3.770/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 983 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

1. După secţiunea a II-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a II1 -a, cu următorul 
cuprins: 

" 

http://lege5.ro/Gratuit/gm3teojygq/hotararea-nr-520-2013-privind-organizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-de-administrare-fiscala?pid=65313721&d=2016-12-21#p-65313721
http://lege5.ro/Gratuit/g4ztkmrygm/codul-de-procedur-fiscal-din-2015?pid=81154453&d=2016-12-21#p-81154453
http://lege5.ro/Gratuit/geztiobqgu3a/ordinul-nr-2632-2016-pentru-dezvoltarea-serviciilor-ministerului-finantelor-publice-puse-la-dispozitia-autoritatilor-si-institutiilor-publice-prin-sistemul-informatic-propriu?pid=&d=2016-12-21
http://lege5.ro/Gratuit/geztiobqgu3a/ordinul-nr-2632-2016-pentru-dezvoltarea-serviciilor-ministerului-finantelor-publice-puse-la-dispozitia-autoritatilor-si-institutiilor-publice-prin-sistemul-informatic-propriu?pid=&d=2016-12-21
http://lege5.ro/Gratuit/g4ztkmrygm/codul-de-procedur-fiscal-din-2015?pid=81154448&d=2016-12-21#p-81154448
http://lege5.ro/Gratuit/ha4dmojqge/ordinul-nr-3770-2015-pentru-aprobarea-procedurii-de-furnizare-de-informatii-conform-art-61-din-legea-nr-207-2015-privind-codul-de-procedura-fiscala?pid=&d=2016-12-21


SECŢIUNEA a II1-a 
Furnizarea de informaţii conform art. 61 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală 
1. Informaţiile primite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit art. 61 alin. 
(2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la conturile bancare, se transmit la cererea justificată 
a organului fiscal local sau a altei autorităţi publice centrale şi locale, numai după 
depunerea formularului protocolului de aderare reglementat prin anexa nr. 1 la Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului 
Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul 
informatic propriu şi aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului 
informatic PatrimVen prevăzut în anexa nr. 2 din acelaşi ordin. 

2. Solicitarea şi transmiterea de informaţii referitoare la conturile bancare se realizează 
exclusiv în format electronic, prin intermediul sistemului informatic PatrimVen pus la 
dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice, respectiv Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. 

 

3. Înregistrarea organului fiscal local sau a altor autorităţi publice centrale şi locale în 
sistemul informatic PatrimVen în vederea solicitării şi primirii de informaţii referitoare la 
conturile bancare se realizează în conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 2.632/2016. 

4. 

(a) Prelucrările de date cu caracter personal obţinute potrivit pct. 1 se fac cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(b) Organele fiscale locale sau autorităţile publice centrale şi locale care solicită 
informaţii în baza art. 61 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să respecte prevederile 
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 
ulterioare." 

2. Titlul anexei A la procedură se modifică şi va avea următorul cuprins: 

" 

http://lege5.ro/Gratuit/g4ztkmrygm/codul-de-procedur-fiscal-din-2015?pid=81154451&d=2016-12-21#p-81154451
http://lege5.ro/Gratuit/geztiobqgu3a/ordinul-nr-2632-2016-pentru-dezvoltarea-serviciilor-ministerului-finantelor-publice-puse-la-dispozitia-autoritatilor-si-institutiilor-publice-prin-sistemul-informatic-propriu?pid=109895823&d=2016-12-21#p-109895823
http://lege5.ro/Gratuit/geztiobqgu3a/ordinul-nr-2632-2016-pentru-dezvoltarea-serviciilor-ministerului-finantelor-publice-puse-la-dispozitia-autoritatilor-si-institutiilor-publice-prin-sistemul-informatic-propriu?pid=109895923&d=2016-12-21#p-109895923
http://lege5.ro/Gratuit/gmztknrq/legea-nr-677-2001-pentru-protectia-persoanelor-cu-privire-la-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-libera-circulatie-a-acestor-date?pid=&d=2016-12-21
http://lege5.ro/Gratuit/g4ztkmrygm/codul-de-procedur-fiscal-din-2015?pid=81154453&d=2016-12-21#p-81154453
http://lege5.ro/Gratuit/gmztknrq/legea-nr-677-2001-pentru-protectia-persoanelor-cu-privire-la-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-libera-circulatie-a-acestor-date?pid=&d=2016-12-21


INSTRUCŢIUNI  
cu privire la modul de transmitere a datelor şi informaţiilor în baza art. 61 alin. 

(1), (2) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală" 

Art. II. 

Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, 
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale 
ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora duc la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 

Art. III. 

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
  

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, 

Eugen-Dragoş Doroş 
 

Bucureşti, 14 decembrie 2016. 

Nr. 3.592. 

 

http://lege5.ro/Gratuit/g4ztkmrygm/codul-de-procedur-fiscal-din-2015?pid=81154449&d=2016-12-21#p-81154449
http://lege5.ro/Gratuit/g4ztkmrygm/codul-de-procedur-fiscal-din-2015?pid=81154449&d=2016-12-21#p-81154449
http://lege5.ro/Gratuit/g4ztkmrygm/codul-de-procedur-fiscal-din-2015?pid=81154450&d=2016-12-21#p-81154450
http://lege5.ro/Gratuit/g4ztkmrygm/codul-de-procedur-fiscal-din-2015?pid=81154454&d=2016-12-21#p-81154454

