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Articolul 230^1 
Procedura de mediere 

(1) În vederea realizării procedurii de mediere debitorul notifică organul fiscal cu privire 
la intenţia sa în termen de 15 zile de la primirea somaţiei. La notificare se anexează 
documente şi informaţii care să susţină situaţia sa economică şi financiară. 

(2) În termen de maximum 10 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), 
organul fiscal are obligaţia să organizeze întâlnirea cu contribuabilul în vederea procedurii 
de mediere. 

(3) Procedura de mediere constă în: 

a) clarificarea întinderii obligaţiei fiscale înscrise în somaţie, dacă respectivul debitor are 
obiecţii cu privire la aceasta; 

b) analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi 
financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor 
fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege. 

(4) Rezultatul medierii, precum şi soluţiile optime de stingere a obligaţiilor fiscale se 
consemnează într-un proces-verbal. 

(5) În situaţia în care în termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul 
sau nu se solicită înlesnirea la plată, organul fiscal continuă măsurile de executare silită. 

(6) Procedura de executare silită nu începe de la data la care debitorul notifică organului 
fiscal intenţia de mediere. 

(7) Pe parcursul procedurii de mediere organul fiscal poate dispune măsuri asigurătorii în 
condiţiile art. 213. 

(8) Procedura de mediere, precum şi documentele pe care debitorul trebuie să le 
prezinte în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare se aprobă prin ordin al 
preşedintelui A.N.A.F. 
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