
Cuvânt-înainte

Denumire utilizată în programele analitice pentru masteratele de 
specialitate în ştiinţe juridice, audit şi finanţe, Obligaţiile fiscale 
ale firmei, constituie şi un generos cadru de discuţii în seminariile 
sau workshop-urile de perfecţionare. Tematica primeşte, în egală 
măsură, conotaţie de curs post-universitar, temă de cercetare ştiinţi-
fică şi de aplicaţie în activitatea firmelor. 

În contextul frecventelor modificări care caracterizează şi legis-
laţia fiscală din ţara noastră, o nouă publicaţie în domeniu nu poate 
fi decât binevenită. Practicienii dreptului şi specialiştii în finanţe, 
deopotrivă, pot parcurge rezultatele unui demers ştiinţific pornit 
de la norma de drept care se completează cu elemente de teorie şi 
practică în domeniu. Demersul analitic porneşte de la noţiunea de 
firmă în dreptul român şi continuă cu aspecte de ordin general pri-
vind impozitele, taxele şi contribuţiile. Sunt analizate şi trăsăturile 
specifice fiecărei obligaţii de plată către bugetul de stat, acordând 
atenţia cuvenită normelor de drept european de interes în fiecare 
caz în parte.

Autoarea lucrării utilizează un limbaj accesibil, fără a trece cu 
vederea termenii de specialitate, căutând să se adreseze şi cititoru-
lui fără cunoştinţe avansate în domeniul dreptului fiscal şi finanţelor 
publice, motiv pentru care definiţiile şi clasificările constituie ele-
mentul de debut în analiza fiecărui concept.

Lucrarea furnizează informaţii şi posibile soluţii pentru teoria şi 
practica în acest domeniu de reglementare. 

Reţin atenţia trimiterile către literatura de specialitate străină şi 
comparaţiile cu sistemele fiscale ale altor state, evidenţierea punc-
telor slabe ale fiscalităţii în România şi justificarea conduitei contri-
buabilului român, aşa cum este conturată prin prisma analizei nor-
melor de drept incidente.

Poate că structura de cadrul didactic a autoarei motivează pre-
ponderenţa demersului teoretic în detrimentul aspectelor de ordin 
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practic, însă nici elementele de studiu de caz şi problematizarea nu 
lipsesc de pe parcursul fiecărui capitol analizat.

Desigur că un titlu aşa de generos ar fi cerut o dezvoltare atotcu-
prinzătoare pe parcursul unei publicaţii mult mai ample, de exem-
plu în interiorul coperţilor unui tratat de fiscalitate sau de drept fis-
cal, însă lucrarea de faţă surprinde prin capacitate analiză şi sin-
teză. Cititorul interesat găseşte cu uşurinţă aspectele principale ale 
domeniului tratat şi primeşte o îndrumare în direcţia oportună pen-
tru aprofundarea fiecărui subiect analizat.
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