
 

autor tan  

 

 

Stimaţi Colegi, 

 

Avem plăcerea să vă anunțăm apariția unei noi cărți de specialitate, deosebit de utile inclusiv pentru 
comunitatea practicienilor în insolvență din România: Codul de procedură fiscală – comentariu pe 
articole, o lucrare publicată sub semnătura doamnei Tanți Anghel. 

Pe baza parteneriatului încheiat cu Editura Hamangiu, membrii Uniunii Naționale a Practicienilor în 
Insolvență din România vor beneficia (în baza nr. de carnet) de un preț special la achiziția acestei cărți: 
170 de lei (preţ cu TVA, fără taxă de transport) față de prețul de copertă 230 de lei. 

Pentru comenzi: www.hamangiu.ro, email: distributie@hamangiu.ro sau 021.336.01.25. 

 

 

DESPRE AUTOR 

Tanți ANGHEL a avut o carieră de 39 de ani în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unde a îndeplinit mai 
multe funcții, printre care director, director general adjunct, director general al Direcției generale de 
legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile. A coordonat echipele care au 
redactat atât Codul de procedură fiscală 2003, cât și Codul de procedură fiscală 2015. 

În prezent, este consultant fiscal independent, colaborator al societății de avocatură Leaua Damcali 
Deaconu Păunescu LDDP și președinte al Comitetului pentru probleme profesionale din cadrul Camerei 
Consultanților Fiscali, fiind implicată în activitatea de consultanță fiscală, susținerea de seminare și 
conferințe pe probleme de fiscalitate. 

 

DESPRE CARTE 

 Comentariul Codului de procedură fiscală este o carte în care veți regăsi: 
• explicaţii în legătură cu voinţa legiuitorului, așa cum ea a fost exprimată 

prin cuvintele sale/prin limbajul folosit. Doamna Tanți Anghel prezintă 
înțelesuri ale normelor și ale cuvintelor având ca sursă participantul la 
facerea Codului, mai ales acolo unde a apreciat că cele scrise de legiuitor 
nu au reușit să exprime suficient de limpede voința sa; 

• considerente teoretice legate de unele instituții fundamentale de drept 
fiscal, între care le menționăm în mod special pe cele referitoare la 
etapele din viața creanței fiscale: nașterea, stabilirea și întocmirea titlului 
de creanță, opozabilitatea și exigibilitatea; 

• aspecte practice, așa cum au fost ele întâlnite de autoare în decursul celor 
mai mult de 15 ani de aplicare a Codului, punctând, atunci când a fost 
cazul, situații de rele practici și conduite neconforme, mai ales din partea 
organelor fiscale care, de multe ori, din motive numai de ele știute, 
preferă să deturneze prerogativele de putere fiscală, sacrificând 
drepturile contribuabililor; 

• jurisprudenţă relevantă, în care judecătorii, dezvoltând instituții și principii de drept fiscal, contribuie la 
dezvoltarea științei fiscale, iar în cazul nostru, a științei procedurii fiscale; 

• nu în cele din urmă, sunt semnalate aspectele ce se impun a fi corectate în textul Codului, acestea fiind 
concretizate în numeroasele  propuneri de lege ferenda. 
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