
CONTENCIOS  FISCAL 
 
 
Rezumatul cursului: În cadrul cursului de Contencios Fiscal din anul universitar 2017 – 2018 vom 
încerca să prezentăm sistematic regulile de procedură fiscală și regulile procesului fiscal din 
România. Vom avea în vedere influențele modelatoare ale dreptului european asupra regulilor 
naționale și vom încerca să abordăm materia dintr-o perspectivă practică, care să permită și 
dezvoltarea aptitudinilor de configurare a unor argumente juridice în materie fiscală și de scriere 
juridică a studenților care urmează acest curs. În plus, prin modalitatea de evaluare propusă vom 
încuraja dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ale studenților care aleg să participe la acest curs. 
 
Locația cursului: Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Amfiteatrul 
Traian Pop. 
 
Program cursuri și seminare: Curs – Marți, 17.00 – 19.00; Seminar – Marți – 19.00 – 20.00 (cu 
începere din 3 octombrie 2017). Eventualele modificări privind programul cursului și seminarului 
vor fi discutate și anunțate în avans. 
 
Prerechizite: Cunoștințe generale de drept financiar, drept fiscal și drept european/drept 
european al drepturilor omului. Alegerea acestui curs opțional la nivelul anului III de studii nu este 
condiționată de promovarea prealabilă a vreunui alt examen din planul de învățământ. 
 
Tip curs/Credite: Curs opțional anul III, 4 credite. 
 
Materiale necesare:  
 
    1. Bibliografia obligatorie: C.F. Costaș, L. Dobrinescu, A. Iancu, V. Marinescu, M. Șt. Minea, H. 
Sasu, V. Terzea, A. Văsonan, T. Vidrean-Căpușan, Codul de procedură fiscală. Comentariu pe 
articole, Ed. Solomon, București, 2016 [Achiziție: Selling Point Editura Solomon, Str. Napoca, nr. 
5, ap. 2, Cluj-Napoca. Notă: Indicați o adresă de e-mail validă la momentul achiziției lucrării, 
pentru a putea să vă furnizăm actualizarea comentariilor la 1.10.2017 în format electronic]. 
 
    2. Bibliografia suplimentară recomandată pentru întocmirea proiectului de cercetare: colecția 
revistelor Tax Magazine, Curierul Fiscal, Revista Română de Drept al Afacerilor. 
 
    3. Resurse: Pe parcursul semestrului, este necesar accesul la bibliotecă și Internet, pentru 
alegerea și dezvoltarea proiectului de cercetare. Este permisă și recomandată utilizarea tuturor 
paginilor web și bazelor de date fiscale și juridice pentru informare, alegerea temei de cercetare 
și redactarea proiectului de cercetare. 
 
    4. Bibliografie aferentă rutelor alternative de învățare: 1. Tanți Anghel, Mihai Brăgaru, Codul 
de procedură fiscală adnotat, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006; 2. Gabriela Bogasiu, Legea 
contenciosului administrativ. Comentată şi adnotată cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, ed. a 
II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 3. Mihai Brăgaru, Violeta Zidaru, Jurisprudenţă fiscală, 



vol. I și II, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011; 4. Daniel Dascălu, Cătălin Alexandru, Explicaţiile 
teoretice şi practice ale Codului de procedură fiscală, Ed. Rosetti, București, 2005; 5. Daniel 
Dascălu, Tratat de contencios fiscal, Ed. Hamangiu, București, 2014; 6. Daniel Dascălu, 
Recuperarea extrateritorială a creanţelor fiscale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011; 7. Dacian Cosmin 
Dragoş, Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția a II-a, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2009; 8. Adrian Fanu-Moca, Contenciosul fiscal, ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. C.H. Beck, 
București, 2013; 9. Ioan Lazăr, Jurisdicţii administrative în materie financiară, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2011; 10. Mădălin Irinel Niculeasa, Summa fiscalis. Tratat de drept fiscal şi 
drept financiar public, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 11. Evelina Oprina, Ioan Gârbuleţ, 
Tratat de executare silită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013; 12. Ovidiu Podaru, Drept 
administrativ, Vol. I, Actul administrativ, (I) Repere pentru o teorie altfel, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2010; 13. Iuliana Rîciu, Procedura contenciosului administrativ, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2012; 14. Horațiu Sasu, Dragoș Pătroi, Lucian Ţâţu, Codul de procedură fiscală. 
Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008; 15. Mirela Stancu, Codul de procedură 
fiscală. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005. 
 
Metode de predare și cercetare. În principiu, cursul de Contencios Fiscal propune o dezvoltare a 
activității de predare și cercetare configurată astfel: 
 
    Cursuri: În cadrul cursurilor săptămânale vor fi prezentate regulile esențiale ale procedurii 
fiscale și procesului fiscal, cu accent și pe modificările legislative survenite în timp. 
 
    Seminare și aplicații practice: În cadrul seminarelor, accentul va fi pus pe analiza și 
configurarea unor argumente juridice raportate la afaceri (spețe) concrete și respectiv pe 
dezvoltarea aptitudinilor de scriere juridică. 
 
    Conferințe cu participarea unor terți: În cursul semestrului, va exista cel puțin un eveniment 
(în perioada alocată cursului sau la o altă dată anunțată în avans) la care va conferenția un 
profesionist al domeniului și la care studenților li se va cere să participe. Este posibil ca această 
conferință să se desfășoare într-o limbă străină  
 
    Studiu individual pentru alegerea și dezvoltarea unei teme de cercetare: Pe baza informațiilor 
furnizate la primul curs, studenții vor alege o temă de cercetare, pe care o vor dezvolta în cursul 
semestrului și care va fi inclusă în portofoliul de lucrări pentru examen. Este probabil ca 
studenților să le fie alocate ore speciale pentru studiu individual, la bibliotecă sau în mediul 
online. 
 
Criterii și modalități de evaluare. Evaluarea în vederea acordării unei note la disciplina 
Contencios Fiscal se va face pe baza următoarelor criterii: 
 
    Redactare proiect cercetare (pondere 40% din nota finală): Studenții au obligația alegerii, la 
începutul semestrului, a unei teme de cercetare pe care o vor dezvolta pe parcursul semestrului. 
Tema de cercetare va fi abordată în cadrul unui proiect care trebuie predat în format tipărit pe 
hârtie la întâlnirea fixată anume în acest scop. 



    Prezentare proiect cercetare (pondere 20% din nota finală): Proiectul de cercetare realizat va 
fi prezentat la finalul semestrului, în cadrul unei întâlniri fixate în acest scop. Într-un interval de 
maxim 5 minute studentul va trebui să explice obiectivul cercetării, concluziile cercetării și 
elementele de originalitate ale acesteia. 
 
    Redactare materiale (pondere 40% din nota finală): În cursul semestrului, studenții vor fi 
invitați să redacteze mai multe materiale, care presupun soluționarea unor spețe, redactarea 
unor argumente juridice, redactarea unor contestații, cereri, plângeri, memorii sau acțiuni. 
Verificarea îndeplinirii sarcinilor va fi verificată pe parcursul semestrului și la momentul predării 
portofoliului studentului, împreună cu proiectul de cercetare. 
 
    Informații suplimentare privind realizarea proiectului de cercetare: Studenții au obligația 
alegerii unei teme de cercetare din domeniul contenciosului fiscal cel mai târziu până la data de 
17.10.2017. Pentru a nu se suprapune temele de cercetare, acestea vor fi alese online, pe un grup 
organizat de studenți, urmând a fi respectată regula qui prior tempore potior iure. Întinderea 
raportului de cercetare va fi de minim 20 de pagini (Times New Roman, 12, la un rând), cu note 
de subsol pe fiecare pagină, citări corecte ale surselor utilizate, citări corecte pentru jurisprudența 
utilizată (după modelul cursului tipărit). La curs pot fi recomandate teme de cercetare. 
 
    Titular curs: Lect. univ. dr. Cosmin Flavius Costaș, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-
Bolyai din Cluj-Napoca. 
 
    Date contact: E-mail – ccostas@law.ubbcluj.ro; Telefon – 0733.410246; Consultații – Marți 17-
20, Joi 17-20, Vineri 9-12 (birou 117); Pagină web: www.cosmincostas.ro.  
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