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Comisia pentru buget, flnanpe, 
activitate bancara piapa de capital Nr. XXIl/63/25.02.2020

RAPORT
asupra proiectuiui de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgent a 
Guvernului nr.24/2020 privind unele masuri pentru tmbunata^irea §i 
reorgani2area activita^i Agen^iei Na^ionale de Administrare Fiscala, 
precum $i pentru modiflcarea §\ completarea unor acte normative

L79/2P2Q

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru buget, fmante, activitate 
bancara pia^a de capital, prin adresa L79y262pi a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii 51 elaborarii raportului asupra
proiectuiui de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 
nr.24/2020 privind unele masuri pentru imbunatapirea $i reorganizarea 
activitapii Agenpiei Napionale de Administrare Fiscald, precum ^i pentru 
modiflcarea completarea unor acte normative, initiat de Guvernul Romaniei.

■r'P:-

Ordonanfa de urgen^a a Guvernului nr. 24/2020 are ca obiect de 
reglementare adoptarea unor masuri pentru imbunatatirea $i reorganizarea 
activitapii Agenpiei Napionale de Administrare Fiscala, precum ^i modiflcarea §i 
completarea unor acte normative.

La nivelul Agenpiei Napionale de Administrare Fiscala se reduce numarul de 
vicepre§edinpi de la 4 la 3 in vederea eficientizarii procesului decizional aferent, prin 
scurtarea circuitului informational aferent care va asigura 0 mai mare coerenpa 
decizionala §i va diminua efortul depus pentru atingerea obiectivelor raportat ia 
rezultatele obpinute.

De asemenea, se stabile^te incadrarea personalului Direcpiei Generale 
Antifrauda Fiscala [DGAF) in cadrul general aplicabil funcpionarilor publici, dand 
posibilitatea Agenpiei Napionale de Administrare Fiscala sa atraga funcpionari publici 
potrivipi activitapii de antifrauda fiscala.

Proiectul propune desfiintarea de urgenpa a funcpiilor publice specifice din 
cadrul DGAF 51 mfiinparea unor funcpii publice generale care sa asigure redistribuirea 
personalului specializat in mod fluent urmarind crearea posibilitapii redistribuirii 
personalului atatintre structurile ANAF, cat ?i intre funcpiile administrapiei publice.

Consiliul Legislativ a transmis un aviz nefavorabil motivand ca data la care a 
fost primit spre avizare proiectul, 05.02.2020, in ^edinta comuna a Camerei



Deputatilor a Senatului a fost retrasa increderea acordata Guvernului, prin 
adoptarea unei motiuni de cenzura, iar conform art. 110 alin.[4) din Constitutie, 
Guvernul demis mdeplineste numai actele necesare pentru administrarea treburilor 
publice pana la depunerea juramantului de membrii noului Guvern.

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil proiectul de ordonan^a de
urgenta.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte $i minoritati a 
transmis aviz negativ.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile 
ulterioare, din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, doamna Mirela 
Calugareanu, presedinte, domnul Toma Bogdan Costreie, secretar general §i domnul 
Bogdan lonel Floricel, secretar general adjunct.

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege si avizele primite si in urma 
dezbaterilor, au hotarat, cu majoritatea senatorilor prezenti (9 voturi „pentru", 1 
„abtinere"], sa adopte un raport de admitere a proiectului de lege privind 
respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2020 privind unele masuri 
pentru imbunatatirea §i reorganizarea activita^ii Agentiei Nationale de Administrare 
Fiscala, precum §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative, cu 
amendamentele admise cuprinse in anexa la prezentul raport.

Prin aceste amendamente, adoptate in conformitate cu normele de tehnica 
legislative, se propune respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.24/2020.

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente 
admise si proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi supus votului in conformitate cu prevederile art.76 
alin.(2) din Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei §i ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Presedinte, 
Senator Viorel Areas

Secretar,
Senator Romulus Bulacu

Redactat Cons.Bogdan Grozea. Cons. Coord. M. Spiridon



Anexa la Raportul nr. XXII/63/25.02.2020Comisia pentru buget, finante, 

activitate bancara si piata de capital
AMENDAMENTE ADMISE

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2020 privind unele masuri pentru 
imbunatal:irea $i reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum $i pentru modificarea $i completarea unor

acte normative 
t79/2020

Nr. ObservatiiAmendamente admiseProiect de legecrt.
Titlul legii:
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr.24/2020 privind unele masuri 
pentru imbunatatirea §i reorganizarea 
activitatii Agentiei Nationale de Administrare 
Fiscala, precum §i pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative

1 Titlul legii:
Lege pentru respingerea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.24/2020 privind unele 
masuri pentru imbunatatirea reorganizarea 
activitatii Agentiei Nationale de Administrare 
Fiscala, precum §i pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative 
Initiator:
Comisia pentru buget, finante, activitate 
bancara ^i piata de capital

Amendament de tehnica 
legislative (in vederea 
respingerii OUG 
nr.24/2020)
Adoptat cu 9 voturi 
„pentru", 1 „abtinere"

Articol unic. - Se respinge Ordonanfa de 
urgenta a Guvernului nr.24/2020 privind unele 
masuri pentru imbunatatirea §i reorganizarea 
activitatii Agentiei Nationale de Administrare 
Fiscala, precum §i pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative.
Initiator:
Comisia pentru buget, finante, activitate 
bancara ^i piata de capita!

Articol unic. - Se aproba Ordonanfa de urgenta 
a Guvernului nr.24/2020 privind unele masuri 
pentru imbunatatirea ^i reorganizarea 
activitatii Agentiei Nationale de Administrare 
Fiscala, precum §i pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative.

2
Amendament de tehnica 
legislativa (in vederea 
respingerii OUG 
nr.24/2020)
Adoptat cu 9 voturi 
„pentru", 1 „abtinere”




