
 
 
 
 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 

ART. I 
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al 
României Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La art. 7, lit. A, pct. 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 
"8. participă la elaborarea modificărilor şi completărilor aduse Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, a proiectelor de norme 
metodologice, precum şi a altor acte normative, care conţin 
prevederi referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri date 
în administrare, potrivit legii"; 
 

2. La articolul 9, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
"(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei şi 

structuri subordonate este de 27.953, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii 
şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor." 

 
3. La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
"(5) Răspunderile şi atribuţiile celor 4 vicepreşedinţi se stabilesc prin 
ordin al preşedintelui Agenţiei". 
 

4. La articolul 11, alineatele (9)-(10) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
"(9) În cazul în care preşedintele Agenţiei, din motive întemeiate, nu 
îşi poate exercita atribuţiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 4 
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vicepreşedinţi să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului 
finanţelor publice. 
    (10) În cazul în care unul dintre vicepreşedinţii Agenţiei, din 
motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea vor fi 
delegate către unul dintre ceilalţi 3 vicepreşedinţi". 
 

5. La art. 131, după alin. (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu 
următorul cuprins: 
  
"(10) În vederea instrumentării dosarelor aflate pe rolul instanțelor 
de judecată, Direcția Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili poate acorda mandat de reprezentare structurilor 
juridice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor 
publice". 
 

6. La articolul 132, alineatul (1) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
"(1) În cadrul aparatului propriu al Agenţiei se organizează şi 
funcţionează Direcţia generală executări silite cazuri speciale, 
structură fără personalitate juridică, cu atribuţii de ducere la 
îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuare a procedurii de 
executare silită în cazurile speciale de executare silită care fac 
obiectul hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie penală, 
precum şi în alte cazuri stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv de valorificare a 
bunurilor sechestrate şi/sau confiscate în materie penală, prin 
modalităţile prevăzute de lege, inclusiv de coordonare şi 
monitorizare ale modalităţilor de executare silită şi valorificare". 
 

7. La articolul 132, după, alineatul (1), se introduc patru alineate noi, 
alin. (11) - alin. (14), cu următorul cuprins: 
"(11) În cadrul Direcţiei generale executări silite cazuri speciale 
funcţionează Serviciile executări silite cazuri speciale regionale, 
având ca atribuţii ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi 
efectuarea procedurii de executare silită, precum şi valorificarea 
bunurilor sechestrate şi/sau confiscate în materie penală, în cazurile 
speciale şi în alte cazuri prevăzute prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
(12) Serviciile executări silite cazuri speciale regionale au 
competenţă naţională în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 
(13) Direcţia generală executări silite cazuri speciale se organizează 
prin preluarea de la structurile teritoriale a activităţii de executări 
silite cazuri speciale, inclusiv a posturilor şi personalului aferent, în 
condiţiile legii. 
(14) Încadrarea personalului pe posturile preluate conform alin. (13) 
se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute 
de lege pentru fiecare categorie de personal." 

8. La articolul 15, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. 
3, cu următorul cuprins: 
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"(3) Indiferent de direcţia regională antifraudă fiscală din care fac 
parte, inspectorii antifraudă au competenţă de control pe tot 
cuprinsul ţării". 
 

9. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
"(1) Direcţia generală a vămilor este coordonată de un 
vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a 
prim-ministrului şi condusă de un director general, numit prin ordin 
al preşedintelui Agenţiei". 

10.  Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la 
prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 
 
Art. II  
 
Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

 
PRIM-MINISTRU 

DACIAN JULIEN CIOLOŞ 
 
 
 
 
 

                   Contrasemnează: 
 
 
                       Ministrul Finanţelor Publice, 

Anca Dana Dragu, 
 
                        Ministerul Justiţiei 

Raluca Alexandra PRUNĂ 
 
Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 
Dragoş Nicolae Pîslaru         
 
Preşedintele 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
Joszef Birtalan 
 

 


