
Parlamentul Romaniei

Camera Deputa^ilor Senatul

Lege privind unele masuri pentru imbunatafirea reorganizarea activita^ii Agenfiei 
Na^ionale de Administrare Fiscala, precum pentru modificarea completarea unor acte

normative

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari m domeniul 
financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 624 din 31 august 2003, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 18, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Agentia este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a 
prim-ministrului."

2. La articolul 18, alineatul (4^) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4i) Presedintele Agentiei este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de 
subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului. Vicepresedintii exercita 
atributiile delegate de presedintele Agentiei. Raspunderile si atributiile vicepre§edintilor se 
stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei."

3. La articolul 18, alineatul [4^) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(42) Cabinetele demnitarilor se organizeaza si functioneaza potrivit Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrate, cu completarile ulterioare. 
Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual."

4. La articolul 18, alineatul (43) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(43) Numarul maxim de posturi din cabinetul presedintelui si vicepresedintilor Agentiei 
este cel prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrate, cu completarile ulterioare."

5. La articolul 18, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul 
cuprins:

„(6) Prin ordin al pre§edintelui Agentiei unele atributii ale acestuia pot fi delegate 
vicepresedintilor, secretarului general, secretarului general adjunct sau functionarilor



publici de conducere, in conditiile legii. Prin actul de delegare se vor preciza limitele si 
conditiile delegarii."

Art II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru 
imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, 
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 144/2014, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatui (2) se abroga.

2. La articolul 4, alineatui (1] se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 4
(1) Functiile utilizate de Directia generala antifrauda fiscala m realizarea atribufiilor 
stabilite de lege sunt functii publice generate si functii contractuale.”

3. La articolul 4, alineatele (2) - (9) se abroga.

4. La articolul 5, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„ Art 5.
(1) Personalul Agentiei care ocupa functii publice in cadrul Directiei generate antifrauda 
fiscala poarta, in timpul serviciului, uniforma, insemne distinctive, ecusoane si, dupa caz, 
armament si alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de aparare, protectie si 
comunicare, care se atribuie gratuit In anumite situatii, m realizarea atributiilor de 
serviciu, personalul mentionat poate imbraca tinuta civila.

(4] Normele generale si speciale de dotare a personalului care ocupa functii publice m 
cadrul Directiei generale antifrauda fiscala, insemnele distinctive, modelul ecusonului, 
uniformei, al legitimatiei de control/serviciu si al ordinului de serviciu se stabilesc prin 
hotarare a Guvernului."

5. La articolul 6, alineatui (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„Art 6.
(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul din cadrul Agentiei care ocupa functii 
publice m cadrul Directiei generale antifrauda fiscala este investit cu exercitiul autoritatii 
publice si beneficiaza de protectie, potrivit legii."

6. La articolul 7, alineatele [3) - [6) se abroga.

7. La articolul 8, alineatui (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 8.
(1) La orice actiune de control participa minimum 2 inspectori."



Art III.

(1) Functiile publice specifice de inspector general antifrauda, inspector general adjunct 
antifrauda, inspector sef antifrauda si inspector antifrauda se desfiinteaza.

[2) incetarea numirii persoanelor care ocupa functiile publice specifice de inspector 
general antifrauda §\ inspector general adjunct antifrauda se face prin decizie a prim- 
ministrului.

(3) Persoanele carora le-a incetat numirea conform alin. (2) revin in functiile publice 
detinute.

(4) Pentru functionarii publici numiti in functii publice specifice prevazute la alin. (1), 
altele decat cele mentionate la alin. (2), se aplica in mod corespunzator prevederile 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completarile ulterioare.

(5) Incadrarea personalului antifrauda pe functii publice generale se realizeaza in 
termenele si.cu respectarea regimului juridic aplicabil acestei categorii de personal.

[6) Personalul prevazut la alin. (4) isi mentine veniturile salariale de care beneficiaza la 
data incadrarii pe functii publice generale, cu respectarea prevederilor art 38 alin. (6) din 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV.

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 136 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ Art 136.

Controlul operativ §i inopinat se efectueaza de catre functionarii publici din cadrul Directiei 
generale antifrauda fiscala, in conditiile legii."

2. La articolul 137, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) La inceperea controlului operativ si inopinat functionarul public din cadrul Directiei 
generale antifrauda fiscala este obligat sa se legitimeze in conditiile legii."

3. La articolul 336 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„g) neindeplinirea masurilor dispuse in termenele si conditiile stabilite de organul de 
inspectie fiscala potrivit art 118 alin. [8), precum si a masurilor dispuse de functionarii 
publici din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala;".



Art. V.

(1) Organizarea, modul de functionare, numarul de posturi al Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala, inclusiv cele aferente structurii antifrauda, precum si alte aspecte 
determinate de aplicarea masurilor de reorganizare prevazute de prezenta ordonanta de 
urgenta se reglementeaza prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Incadrarea personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala m numarul maxim 
de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se face m termenele si cu respectarea 
conditiilor prevazute de legislatia in vigoare.

(3) Cu data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile Hotararii Guvernului 
nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau 
examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 573 din 9 septembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 
si ale art. 76 alin. [2) si (3) din Constitutia Romaniei, republicata.

Pre§edintele Camerei Deputafilor Pre§edintele Senatului




