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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENAT 

LEGE 

privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.I: Ordonanţa Guvernului nr.86/2003 privind uncle reglementări în 
domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.624 
din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.609/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare, se modiflcă şi se completează după cum 
unnează: 

1. La articolul 18, alineatele (4) - (43) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
„(4) Agenţia este eondusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, 

numit prin decizie a prim-ministrului. 
(41) Preşedintele Agenţiei este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreşedinţi 

cu rang de subsecretar de stat, numiji prin decizie a prim-ministrului. 
Vicepreşedinţii exercită atribuliile delegate de preşedintele Agenţiei. Răspunderile 

şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. 

(42) Cabinetele demnitarilor se organizează şi funcţionează potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Cu 

modificările şi completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor 
demnitarilor are statut de personal contractual. 
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(43) Numărul maxim de posturi din cabinetul preşedintelui şi 

vicepreşedinţilor Agenliei este cel prevăzut de Ordonanţa de urgenlă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare." 

2. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce tin nou alineat, 
alin.(6), cu următorul cuprins: 

„(6) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei uncle atribulii ale acestuia pot fi 
delegate vicepreşedinlilor, secretarului general, secretarului general adjunct sau 
funcţionarilor publici de conducere, în condiţiile legii. Prin actul de delegare se vor 
preciza limitele şi condiţiile delegării." 

Art.IL- Ordonanţa de urgen(ă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri 

pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Nalionale de 
Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.389 din 29 
iunie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.144/2014, cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă. 

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.4.- (1) Funcliile utilizate de Direcţia generală antifraudă fiscală in 

realizarea atribuţiilor stabilite de lege sunt funcţii publice generale şi funcţii 

contractuale." 

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

4. La articolul 5, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
„Art.S.- (1) Personalul Agenţiei care ocupă funclii publice in cadrul 

Direcliei generale antifraudă fiscală poartă, în timpul serviciului, uniformă, 

însemne distinctive, ecusoane şi, după caz, armament şi alte niijloace tebnice 
utilizate ca mijloc individual de apărare, protecţie şi comunicare, care se atribuie 
gratuit. În anumite situaţii, in realizarea atribuliilor de serviciu, personalul 
men(ionat poate îmbrăca ţinuta civilă. 
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(4) Normele generale şi speciale de dotare a personalului care 
ocupă funcţii publice în cadrul Direcliei generale antifraudă fiscală, însemnele 
distinctive, modelul ecusonului, uniformei, al legitimaţiei de control/serviciu şi al 
ordinului de serviciu se stabilesc prin hotărâre a Guvernului." 

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.6.- (1) în exercitarea atribuliilor de serviciu, personalul din cadrul 

Agenliei care ocupă funclii publice în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală 

este învestit cu exerciţiul autoritălii publice şi beneficiază de protecţie, potrivit 
legii " 

6. La articolul 7, alineatele (3) - (6) se abrogă. 

7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.B.- (1) La once acliune de control participă minimum 2 inspectori." 

Art.III: (1) Funcliile publice specifice de inspector general antifraudă, 

inspector general adjunct antifraudă, inspector şef antifraudă şi inspector antifraudă 

se desfiinţează. 

(2) Încetarea numirii persoanelor care ocupă funcţiile publice 
specifice de inspector general antifraudă şi inspector general adjunct antifraudă se 
face prin decizie a prim-ministrului. 

(3) Persoanele cărora le-a încetat numirea confoiu.i alin.(2) revin în 
funcţiile publice deţinute. 

(4) Pentru funclionarii publici numiţi în funclii publice specifice 
prevăzute la alin. (1), altele decât cele menlionate la alin.(2), se aplică în mod 
corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5) Încadrarea personalului antifraudă pe funcţii publice generale se 
realizează în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil acestei 
categorii de personal. 

(6) Personalul prevăzut la alin.(4) îşi menţine veniturile salariale de 
care beneficiază la data încadrării pe funcjii publice generale, cu respectarea 
prevederilor art.38 alin.(6) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 



4 

Art.IV.-Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.547 din 23 iulie 2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolu1136 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,Art. 136.- Controlul operativ şi inopinat se efectuează de către 

funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală, în condiţiile 

legii." 

2. La articolul 137, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(2) La începerea controlului operativ şi inopinat, funcjionarul public din 

cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală este obligat să Sc legitimeze în 
condiţiile legii." 

3. La articolul 336 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„g) neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite de 
organul de inspecţie fiscală potrivit art. 118 alin.(8), precum şi a măsuriior dispuse 
de funcţionarii publici din cadrul Direcliei generale antifraudă fiscală;" 

Art.V.- (1) Organizarea, modul de funcţionare, numărul de posturi al 
Agenţiei Nalionale de Administrare Fiscală, inclusiv cele aferente structurii 
antifraudă, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de 
reorganizare prevăzute de prezenta lege se reglementează prin hotărâre a 
Guvernului in termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

(2) Încadrarea personalului Agenţiei Na(ionale de Administrare 
Fiscală in numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se 
face in termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 



Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedin~a din 19 mai 2020, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 

României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


