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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
 

SecŃiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea 
şi funcŃionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de 

Administrare Fiscală 
 

 
SecŃiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaŃiei actuale: I. Ministerul Finanţelor este organizat și funcţionează în baza 

Hotărârii Guvernului nr. 34/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, act normativ ce are ca obiect de activitate aplicarea 
Programului de guvernare şi contribuie la elaborarea şi 
implementarea strategiei în domeniul finanţelor publice, în 
exercitarea administrării generale a finanţelor publice, asigurând 
utilizarea pârghiilor financiare, în concordanŃă cu cerinŃele 
economiei de piaţă și pentru stimularea iniţiativei operatorilor 
economici. 
În momentul actual sunt adoptate acte normative de nivel superior 
care impun modificări și completări ale prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea 
Ministerului Finanţelor, după cum urmează:  
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 care prevede la 

art.6 alin. (2) faptul că Ministerul FinanŃelor Publice se 
reorganizează şi îşi schimbă denumirea în Ministerul FinanŃelor. 

2. Legea nr. 295/2020, la art. II – Dispoziţii tranzitorii, punctul 9, 
dispune ca Ministerul FinanŃelor Publice să preia, în termen de 6 
luni, de la data publicării, de la AgenŃia NaŃională de 
Administrare Fiscală, DirecŃia Generală de Administrare a 
Marilor Contribuabili şi direcŃiile generale regionale ale 
finanŃelor publice, activitatea de soluŃionare a contestaŃiilor 
formulate împotriva titlurilor de creanŃă, precum şi a altor acte 
administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, posturile şi 
personalul aferent acesteia. Direcţia generală de soluţionare a 
contestaţiilor urmează a fi preluată ca structură funcţională în 
cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor. Pentru 
asigurarea funcţionalităţii activităţii de soluţionare a 
constestaţiilor se preiau corelativ din AgenŃia NaŃională de 
Administrare Fiscală (ANAF) posturi pentru a asigura 
funcţionalitatea structurilor suport necesare funcţionării 
corespunzătoare acestei structuri.Conform articolului unic din 
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 51/2021, cu modificările 
ulterioare, termenul prevăzut la art. II pct. 9 s-a prorogat până 
la data de 31 martie 2022. 

3. Legea nr. 268/2021 pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale 
Române și pentru modificarea unor acte normative potrivit 
căreia în subordinea Ministerului FinanŃelor se organizează şi 
funcŃionează Autoritatea Vamală Română, organ de specialitate 
al administraŃiei publice centrale, în domeniul vamal, instituţie 
publică cu personalitate juridică, finanŃată de la bugetul de 
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stat, prin bugetul Ministerului FinanŃelor. 
4. Hotărârea Guvernului  nr.1278/2021 pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura 
organizatorică şi numărul de posturi ale AutorităŃii pentru 
Supravegherea Publică a ActivităŃii de Audit Statutar, înfiinŃată 
prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes 
Public a Profesiei Contabile şi pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 
funcŃionarea Ministerului FinanŃelor Publice, potrivit căreia 
numărul maxim de posturi este 25, inclusiv preşedintele. 
 

În prezent, Ministerul Finanţelor are aprobat un număr maxim de 
posturi pentru aparatul propriu de 1715, exclusiv demnitarii.  
Ministrul finanŃelor este ajutat în activitatea de conducere a 
ministerului de 4 secretari de stat, numiŃi prin decizie a prim-
ministrului. Răspunderile şi atribuŃiile secretarilor de stat se 
stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor. 

 

Structura organizatorică a Ministerului Finanţelor este prevăzută în 
Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.34/2009, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

UnităŃile aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea 
Ministerului FinanŃelor şi societăŃile la care Ministerul FinanŃelor 
exercită calitatea de reprezentant al statului ca acŃionar sunt 
prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.34/2009, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Ministerul FinanŃelor are în dotare un parc auto, potrivit dispoziŃiilor   
legale în vigoare, iar pentru activităŃi specifice, numărul de 
mijloace de transport şi consumul de carburanŃi sunt prevăzute în 
anexa nr. 3. 
 

În prezent, structura juridică din Ministerul Finanţelor este 
organizată la nivelul unui singur departament sub denumirea 
Direcţia generală juridică și funcţionează la nivel de direcţie 
generală. Această structură unitară s-a menţinut și ulterior adoptării 
Hotărârii Guvernului nr.380/2020 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea 
Ministerului FinanŃelor Publice întrucât în dosarul nr.2197/2/2020 s-
a dispus, prin Sentinţa nr.464/2020 - definitivă, suspendarea 
executării Hotărârii Guvernului nr. 380/2020 pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea 
Ministerului FinanŃelor Publice, în ceea ce priveşte Art. I pct. 3 – 
Anexă (referitor la desfiinŃarea DirecŃiei Generale Juridice şi 
înlocuirea acestei structuri cu două noi structuri - DirecŃia Juridic şi 
Reglementare şi DirecŃia Contencios) până la pronunŃarea instanŃei 
de fond. Executarea hotărârii judecătorești a avut ca efect 
menţinerea în structura organizatorică a Ministerului Finanţelor a 
Direcţiei Generale Juridice. Prin urmare, statul de funcţii al 
Direcţiei generale juridice nu a suferit modificări în urma Hotărârii 
Guvernului nr.380/2020, iar personalului nu i s-au aplicat dispoziţiile 
art.518 și art.519, după caz, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 fiind avizat de ANFP. În consecinţă, Direcţia generală 
juridică continuă să funcţioneze ca direcţie generală și nu s-a operat 
vreo modificare în structura sa organizatorică. 
Întrucât în dosarul nr. 4332/2/2020, în care s-a solicitat anularea 
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Hotărârii Guvernului nr.380/2020 instanţa de fond, prin Sentinţa 
nr.690/2021, a admis acţiunea în parte și a anulat Hotărârea 
Guvernului nr.380/2020 în privinţa funcţiei de director general în 
cadrul Direcţiei generale juridice din Ministerul Finanţelor, în raport 
de dispoziţiile art. 15 alin. (4) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, suspendarea dispusă prin Sentinţa 
nr.464/2020 produce efecte până la soluţionarea definitivă a cauzei 
nr. 4332/2/2020. 
Urmare reorganizării Direcţiei generale de legislaţie și 
reglementare în domeniul activelor statului în Direcţia de 
legislaţie și reglementare în domeniul activelor statului potrivit 
Hotărârii Guvernului nr. 380/2020 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcţionarea 
Ministerului Finanţelor Publice, pe rolul Curţii de Apel București s-a 
aflat Dosarul nr. 6045/2/2020 având ca obiect anulare act 
administrativ cu caracter normativ Hotărârea Guvernului nr. 
380/2020. PotrivitHotarârii  nr. 681/28.04.2021 Curtea de Apel 
Bucureștiadmite acŃiunea, în parte, anulează în parte H.G. 
nr.380/2020, în privinŃa funcŃiei reclamantului-director general 
adjunct al Direcţiei generale de legislaţie și reglementare în 
domeniul activelor statului și dispune repunerea în situaŃia 
anterioară a reclamantului în funcŃia de director general adjunct al 
Direcţiei generale de legislaţie și reglementare în domeniul 
activelor statului. Totodată, obligă pe pârâŃii Guvernul României şi 
Ministerul FinanŃelor Publice la plata drepturilor salariale pe care 
le-ar fi obŃinut pentru exercitarea funcŃiei de director general 
adjunct al Direcţiei generale de legislaţie și reglementare în 
domeniul activelor statului de la data dispariŃiei efective a funcŃiei 
din statul de plată şi până la reintegrarea acestuia în funcŃie, 
precum şi la plata dobânzii legale aferente.  
De asemenea, pe rolul Curţii de Apel București s-a aflat Dosarul nr. 
6717/2/2020 având ca obiect anulare act administrativ Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 2067/2020. PotrivitHotarârii  
nr.733/11.05.2021 Curtea de Apel București admite în parte 
acŃiunea, anulează în parte Ordinul nr.2067/2020, exclusiv în 
privinŃa eliminării din Statul de funcŃii a postului aferent funcŃiei 
publice ocupate de reclamant anterior suspendării raporturilor de 
serviciu şi obligă pârâtul la întocmirea unui nou Stat de funcŃii şi 
personal, cu includerea postului aferent acestei funcŃiei publice.  
 
Potrivit prevederilor actuale ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, soluŃia 
fiscală individuală anticipată (SFIA) este actul administrativ emis de 
organul fiscal central în vederea soluŃionării unei cereri a 
contribuabilului/ plătitorului referitoare la reglementarea unor 
situaŃii fiscale de fapt viitoare, atribuŃie aflată în prezent în 
competenŃa AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală. 

 
II. AgenŃia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) este organizată 

și funcŃionează în baza Hotărârii Guvernului (HG) nr. 520/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, ca organ de specialitate al 
administraŃiei publice centrale în subordinea Ministerului FinanŃelor 
şi are ca obiect de activitate colectarea veniturilor bugetului de 
stat, aplicarea unitară a prevederilor legislaŃiei privind impozitele, 
taxele, contribuŃiile sociale şi alte venituri bugetare în domeniul 
său de activitate, exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin 
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aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, 
combaterea evaziunii fiscale, precum şi, până la data intrării în 
vigoare a Legii nr. 268/2021, aplicarea în domeniul vamal a 
măsurilor specifice rezultate din Programul de guvernare şi din 
legislaŃia în domeniul vamal. 
În prezent, ANAF are aprobat un număr maxim de 25.582 posturi 
pentru aparatul propriu al AgenŃiei şi structuri subordonate, 
inclusiv preşedintele, vicepreşedinŃii şi posturile aferente 
cabinetelor demnitarilor. 
Potrivit Legii nr. 268/2021, „se înfiinŃează Autoritatea Vamală 
Română, denumită în continuare Autoritatea, ca organ de 
specialitate al administraŃiei publice centrale în domeniul vamal, 
instituŃie publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului FinanŃelor şi finanŃată de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului FinanŃelor, ca efect al reorganizării prin 
divizare parŃială a AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală.” 
Conform art. 6 lit. i) și j) și art. 7 lit. A și C din Hotărârea 
Guvernului  nr. 520/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
− ANAF îndeplinește funcţiile: de supraveghere fiscală și vamală 

și pe cea de control vamal; 
− în realizarea funcţiilor sale de până la intrarea în vigoare a 

Legii nr. 268/2021, ANAF are reglementate un set de atribuţii 
generale și specifice activităţii vamale care sunt prezentate 
la art. 7, literele A și C (punctele 1- 38). 

Având în vedere că din anul 2013, structura vamală face parte 
integrantă din cadrul ANAF, același act normativ include pe tot 
cuprinsul său, ca și în anexele nr. 7 și 8 referiri și reglementări 
specifice Direcţiei generale a vămilor și structurilor vamale 
teritoriale  - aspecte care trebuie eliminate din textul Hotărârii 
Guvernului nr.520/2013 și care impun modificarea actului 
normativ statutar în mod corespunzător dispoziţiilor aprobate prin 
Legea nr. 268/2021. 
Prin Legea nr. 268/2021 s-a reglementat înfiinţarea Autorităţii Vamale 
Române - instituţie cu personalitate juridică în subordinea Ministerului 
Finanţelor. Autoritatea preia de la ANAF şi unităŃile subordonate 
acesteia activitatea, posturile şi personalul structurilor vamale, 
respectiv DirecŃia generală a vămilor din cadrul aparatului propriu 
al AgenŃiei, direcŃiile regionale vamale şi birourile vamale de 
interior şi de frontieră din cadrul direcŃiilor generale regionale ale 
finanŃelor publice. 
La art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 
privind unele măsuri pentru îmbunătăŃirea şi reorganizarea 
activităŃii ANAF, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, erau prevăzute în 
competenţa Agenţiei atribuţii privind prevenirea, descoperirea și 
combaterea oricăror acte și fapte de evaziune fiscală și fraudă 
fiscală și vamală. 
Prin Legea nr. 268/2021 a fost modificat art. 14 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 74/2013. 
În ceea ce privește numărul posturilor alocate activităţii vamale, 
precum și personalul încadrat pe acestea, arătăm următoarele : 
Din numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu și 
unităţile subordonate Agenţiei, un număr de 2.757 de posturi 
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sunt alocate activităţii vamale, după cum urmează: 
− aparat propriu - Direcţia generală a vămilor - 245 posturi, din 

care un număr de 35 posturi vacante; 
− direcţiile generale regionale ale finanţelor publice - direcţiile 

regionale vamale și birourile vamale de interior și de 
frontieră - 2.512 posturi, din care un număr de 243 posturi 
vacante. 

Potrivit dispoziţiilor tranzitorii ale Legii nr. 295/2020, Ministerul 
FinanŃelor Publice preia de la ANAF – aparat propriu, DirecŃia 
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi direcŃiile 
generale regionale ale finanŃelor publice, activitatea de 
soluŃionare a contestaŃiilor formulate împotriva titlurilor de 
creanŃă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de 
organul central fiscal, posturile şi personalul aferent acesteia.  
În realizarea funcţiilor sale, ANAF are reglementat un set de 
atribuţii generale care sunt prezentate la art. 7, litera A din 
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Astfel, în realizarea funcţiilor sale, ANAF exercită și atribuţia 
prevăzută la art. 7 lit. A, punctul 25, respectiv "soluŃionează 
contestaŃiile şi plângerile prealabile formulate împotriva actelor 
emise în exercitarea atribuŃiilor". 
Activitatea de soluţionare a contestaţiilor este reglementată de 
Titlul VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia 
structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor soluţionează 
contestaŃiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor 
pentru regularizarea situaŃiei emise în conformitate cu legislaŃia în 
materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilită 
prin decizie de modificare a bazei de impunere, care au ca obiect 
impozite, taxe, contribuŃii, datorie vamală, accesoriile aferente 
acestora, precum şi contestaŃiile formulate împotriva deciziilor de 
reverificare. 
Pe lângă activitatea propriu-zisă de soluţionare a contestaţiilor, 
structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor întocmesc și 
pun la dispoziţia structurii care reprezintă AgenŃia în faţa 
instanţelor de judecată puncte de vedere privind cererile de 
chemare în judecată formulate în dosarele având ca obiect decizii 
emise în soluţionarea contestaţiilor, întreaga documentaţie care a 
stat la baza emiterii deciziilor de soluţionare a contestaţiilor, 
împreuna cu deciziile atacate, precum și orice alte lucrări 
necesare pentru soluţionarea cauzei, solicitate de instanţa de 
judecată. 
Prin Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare s-a statuat mutarea 
activităţii de soluţionare a contestaţiilor în cadrul Ministerului 
Finanţelor și, în plus faţă de atribuţiile iniţiale, acesteia ii revin și 
următoarele: 
− soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor care până 

la această modificare legislativă erau soluţionate de organele 
fiscale emitente; 

− reexaminarea deciziei de soluţionare în condiţiile prevăzute de 
lege. 
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Activitatea de soluŃionare a contestaŃiilor formulate împotriva 
titlurilor de creanŃă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale 
emise de organul central fiscaleste desfășurată prin structuri 
organizate atât la nivelul aparatul propriu al agenţiei, cât și la 
nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice și 
Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili. 
În ceea ce privește numărul posturilor alocate activităţii de 
soluŃionare a contestaŃiilor formulate împotriva titlurilor de 
creanŃă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de 
organul central fiscal, precum și personalul încadrat pe acestea, 
arătăm următoarele: 
Din numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu și 
unităţile subordonate Agenţiei, un număr de 220 de posturi sunt 
alocate activităţii de soluţionare contestaţii, după cum urmează: 
− aparat propriu - 38 posturi, din care un număr de 4 posturi 

vacante; 
− direcţiile generale regionale ale finanţelor publice - 174 posturi,  

din care un număr de 22 posturi vacante; 
−  Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili - 8 

posturi, din care un număr de 2 posturi vacante. 
În prezent în Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, la art. 6 lit. c) sunt prevăzute ca și funcţii 
ale ANAF, funcţia de inspecţie fiscală și de verificare fiscală. 
Pentru corelare cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
ţinând cont de prevederile Titlului VI – Controlul fiscal din actul 
normativ menţionat, precum și de activităţile efectiv desfășurate 
de organele fiscale din cadrul ANAF, se impune modificarea 
prevederilor art. 6 lit. c) din HG nr. 520/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel încât printre funcţiile ANAF să fie 
prevăzută funcţia generică de control fiscal, care include funcţiile 
de: inspecţie fiscală, control inopinat, control antifraudă, 
verificarea situaţiei fiscale personale, verificare documentară. În 
forma actuală a art. 6 nu sunt prevăzute funcţiile de control 
inopinat, control antifraudă și verificare documentară, prevăzute 
de Codul de procedură fiscală. 
În concordanţă cu propunerea de modificare, se propune 
actualizarea textului actului normativ și la art. 7 lit. B, punctul 7. 
În contextul aprobării participării României ca membru asociat la 
Proiectul BEPS - Erodarea bazei impozabile și transferul 
profiturilor (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) al OCDE, prin 
Legea nr. 124/2017 din 30 mai 2017, ţara noastră are obligaţia de 
a implementa cele patru standarde minime ale BEPS (Acţiunea 5 
privind practicile fiscale dăunătoare, Acţiunea 6 privind abuzul de 
tratate fiscale, Acţiunea 13 privind raportarea ţară cu ţară și 
Acţiunea 14 cu privire la mecanismele de soluţionare a litigiilor). 
Deşi nu este membră OCDE, România ia parte la discuŃiile privind 
măsurile propuse în cadrul Planului de AcŃiuni BEPS și trebuie să 
îndeplinească cel puţin condiţia implementării standardelor 
minime BEPS. 
Totodată, abordarea provocărilor fiscale ridicate de digitalizare 
este în prezent principala prioritate atât la nivelul OCDE, cât și la 
nivelul Uniunii Europene, fiind necesare reguli pentru a se asigura 
impozitarea profiturilor acolo unde au loc activităŃile economice 
şi unde se creează valoare. Pentru ANAF este relevantă 
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înţelegerea dinamicii paralele a evoluţiilor internaţionale în 
domeniul taxării economiei digitale în contextul simultaneităţii 
obligaţiilor ce revin în calitate de stat membru UE și stat candidat 
la statutul de membru OCDE. 
De asemenea, la nivelul Comisiei Europene se remarcă iniţiativa 
de a elabora o propunere legislativă de transpunere a normelor 
model OCDE privind Pilonul 2 în legislaţia UE, iniţiativă care ar 
ajuta statele membre să aibă o abordare unitară a acestor reguli, 
precum și o armonizare cu celelalte prevederi legislative existente 
la nivelul UE.  
Pornind de la aceste evoluţii, este necesară existenţa unei 
structuri responsabilă cu coordonarea aplicării legislaţiei privind 
noul model de impozitare pentru economia digitală și actualizarea 
cu atribuţii a actului normativ de organizare și funcţionarea  
ANAF. 
În același context, ţinând cont de preluarea la nivelul Ministerului 
Finanţelor a activităţii de emitere a soluţiilor fiscale individuale 
anticipate(împreună cu personalul și posturile aferente): 
− structura responsabilă cu această activitate, respectiv Serviciul 

soluţii fiscale individuale anticipate care funcţionează cu un număr 
de 17 posturi (vacanteși ocupate) va trece la minister, 

− Direcţia preţuri de transfer și acorduri de preţ în avans se va 
reorganiza la nivel intern agenţiei, predând atribuţiile de 
emitere a soluţiilor fiscale individuale anticipate și preluând 
atribuţiile cu privire la combaterea erodării bazei impozabile. 

În ceea ce privește numărul maxim de posturi al ANAF, acesta va fi 
stabilit în concordanţă cu modificările prezentate la punctele 
anterioare și cu numărul final de posturi propus pentru Autoritatea 
Vamală Română, prin hotărâre de Guvern - 3.060 număr total de 
posturi . 
Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu 
modificările și completările ulterioare a fost abrogată, pentru 
actualizarea atribuţiei ANAF prevăzută la art. 7, litera B, punctul 2 
în concordanţă cu modificările legislative intervenite, se propune 
modificarea punctului 2, litera B de la art. 7. 
Ţinând cont de necesitatea perfecŃionării continue a angajaŃilor în 
vederea îndeplinirii obiectivelor agenŃiei, s-a identificat 
necesitatea înfiinŃării unei structuri de pregătire profesională în 
domeniul fiscal sau altfel spus o școală de fiscalitate.  
Solicitarea este justificată, pe de o parte, prin nevoia de asigurare 
a formatorilor specializaŃi în domeniul fiscal, în arii de 
competenŃă de strictă specialitate a personalului, pentru care nu 
am identificat formatori interni specializaŃi în cadrul ANAF și, pe 
de altă parte, de nevoia de perfecţionare profesională atât a 
personalului de conducere, cât și a celui de execuţie într-un cadru 
dedicat și un mediu adaptat nevoilor specifice în continuă creștere 
de formare profesională și obiectivelor strategice asumate de 
agenţie .  
Cea mai importantă cale de a reforma ANAF este formarea și 
perfecţionarea personalului, dar pentru aceasta este nevoie, în 
primul rând de formatori foarte bine pregătiţi, care să își 
desfășoare activitatea într-un mediu corespunzător învăţării.  
În prezent, activitatea de formare profesională la nivelul ANAF se 
realizează prin Serviciul de formare profesională din cadrul 
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Direcţiei generale de organizare și resurse umane. 
Potrivit art. 13, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, 
cu modificările și completările ulterioare, ”organizarea şi 
funcŃionarea direcŃiilor generale regionale ale finanŃelor publice, 
precum şi a structurilor prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin 
ordin al preşedintelui AgenŃiei, cu avizul Ministerului FinanŃelor 
Publice în cazul structurilor coordonate metodologic de 
structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului, 
respectiv structurile de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor 
de stat, practici neloiale şi preŃuri reglementate, inspecŃie 
economico-financiară şi tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor.” 
În mod similar se aplică reglementarea şi Direcţiei Generale de 
Administrare a Marilor Contribuabili. 
Conform art. 13, alin. (7), directorii generali ai direcţiilor generale 
regionale ale finanţelor publice sunt ajutaţi în activitatea lor de 
directori executivi. Deși Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, prevede funcţia publică de conducere de 
director executiv adjunct în cadrul instituţiilor publice din 
teritoriu aflate în subordinea organelor administraţiei publice 
centrale, la nivelul Agenţiei nu s-a utilizat până în prezent această 
funcţie care, în condiţiile unui volum în continuă creștere a unor 
activităţi, apreciem că ar eficientiza și echilibra activitatea 
desfășurată la nivelul unei anume structuri. 
Conform art. 18, alin. (41) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 
privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările și 
completările ulterioare, președintele ANAF este ajutat în 
activitatea sa de 3 vicepreședinţi, cu rang de subsecretar de stat. 
Art. 11, alin. (9) și (10) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, cu 
modificările și completările ulterioare, face referire la numărul de 
3 vicepreședinţi ai Agenţiei. Unul dintre aceștia, conform aceluiași 
act normativ, coordonează Direcţia generală a vămilor. 
Prin Legea nr. 268/2021 a fost modificat alin. (41) al art. 18 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 în sensul că de la data înfiinţării 
Autorităţii Vamale Române, numărul de vicepreședinţi de la 
nivelul aparatului propriu al Agenţiei se reduce la 2. 
ANAF a acordat o atenţie deosebită dezvoltării tuturor domeniilor 
de activitate cu scopul atingerii obiectivelor asumate. O 
componentă complexă a activităţii Agenţiei o reprezintă 
coordonarea elaborării, implementării și monitorizării tuturor 
proiectelor în domeniul administrării fiscale şi vamale. Această 
atribuţie, împreună cu toate atribuţiile care decurg din procesul 
de gestionare și coordonare a activităţilor privind proiectele sunt 
realizate la nivelul Direcţiei generale de relaţii internaţionale. 
Pe baza analizelor operaţionale la nivelul Direcţiei generale de 
relaţii internaţionale se iniţiază propuneri de măsuri 
pluridisciplinare realizabile, de optimizare și îmbunătăţire 
continuă a activităţii pe baza informaţiilor disponibile despre 
mediul extern și mediul intern în care evoluează Agenţia şi se 
propun soluţii inovatoare pentru Agenţie. 
În acest sens considerăm oportună modificarea denumirii DirecŃiei 
generale de relaŃii internaŃionale în sensul actualizării acesteia și 
presupune reorganizarea acestei direcŃii în conformitate cu art. 
518 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 
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cu modificările și completările ulterioare, prin menŃinerea 
activităŃii, atribuŃiilor şi coordonării actuale, inclusiv a 
personalului existent, acesta urmând a fi preluat în întregime în 
structura a cărei denumire se modifică. 
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri 
la nivelul administraŃiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, Ministerul FinanŃelor Publice se 
reorganizează şi îşi schimbă denumirea în Ministerul FinanŃelor, 
modificare care trebuie preluată în cuprinsul Hotărârii Guvernului 
nr. 520/2013 . 
Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
reglementează noţiunea de ”modificare a raporturilor de serviciu” 
în locul noţiunii de ”mobilitate” utilizată anterior intrării în 
vigoare a acestui act normativ, această situaţie implicând 
necesitatea modificării prevederilor art.25, alin.(2) și (3). 
Prin Legea nr. 24/09.01.2019 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcŃionarilor 
publici pentru anul 2018 sunt abrogate art. 107 și 118 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici. 
Ulterior, Legea nr. 188/1999, republicată (2), cu modificările și 
completările ulterioare a fost abrogată de Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, motiv pentru 
care se impune eliminarea referirilor la aceste prevederi din 
conţinutul Hotărârii Guvernului nr. 520/2013. 
Structura organizatorică a aparatului propriu al Agenţiei aprobată 
prin Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, cu 
modificările și completările ulterioare, are în componenţă două 
direcţii generale în a căror denumire a fost utilizat în mod greșit 
articolul posesiv ”a” în loc de ”al”. Având în vedere că una dintre 
direcţiile de specialitate are ca obiectiv să îndeplinească 
atribuţiile referitoare la procesul de management al riscurilor 
fiscale, se propune totodată și actualizarea denumirii în 
concordanţă cu atribuţiile stabilite. 
Anexa nr. 8 la HG nr. 520/2013, cu modificările și completările 
ulterioare are în cuprins referiri la DirecŃia generală a vămilor și  
unităţile coordonate de aceasta. Având în vedere eliminarea 
atribuŃiilor care revin structurilor vamale, se impune modificarea 
Anexei nr. 8. 

2. Schimbări preconizate:  
Prin prezentul proiect de act normativ se propune: 
A. La Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și 
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice: 
 
1. modificarea în titlul actului normativ, precum și în cuprinsul 

acestuia a denumirii ministerului din “Ministerul Finanţelor 
Publice” în “Ministerul Finanţelor” 

2. preluareaactivităţii de soluŃionare a contestaŃiilor formulate 
împotriva titlurilor de creanŃă, precum şi a altor acte 
administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, preluarea 
posturilor şi personalului aferent acesteia de la AgenŃia 
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NaŃională de Administrare Fiscală, DirecŃia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili şi direcŃiile generale 
regionale ale finanŃelor publice la Ministerul Finanţelor;  

3. modificarea, completarea funcţiilor și atribuţiilor prevăzute la 
art.2 alin.(2) și la art.3 alin.(1), precum și a Notei de subsol din 
Anexa nr.1 referitoare la Autoritatea de certificare și plată 
(ACP), având în vedere: 

� prevederile Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea 
cadrului general necesar în vederea implicării autorităŃilor şi 
instituŃiilor din România în procesul de programare şi negociere 
a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de 
programare 2021 – 2027 şi a cadrului instituŃional de 
coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri, potrivit 
cărora Ministerul Finanţelor, prin ACP, este desemnat: 
- organism contabil pentru programele operaŃionale finanŃate 
din fondul european de dezvoltare regională, fondul social 
european plus, fondul de coeziune şi fondul pentru tranziŃie 
justă, respectiv 8 programe operaŃionale regionale, Programul 
operaŃional Sănătate, Programul operaŃional Incluziune şi 
demnitate socială, Programul operaŃional EducaŃie şi ocupare, 
Programul operaŃional Creştere inteligentă, digitalizare şi 
instrumente financiare, Programul operaŃional Dezvoltare 
durabilă, Programul operaŃional Transport, Programul 
operaŃional TranziŃie justă, Programul operaŃional AsistenŃă 
tehnică şi Programul pentru acvacultură şi pescuit; 
- organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia 
Europeană pentru programele operaŃionale anterior menŃionate, 
cu excepŃia Programului pentru acvacultură şi pescuit; 

� prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 124/2021 
privind stabilirea cadrului instituŃional şi financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare şi rezilienŃă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 
nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
naŃional de redresare şi rezilienŃă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienŃă, potrivit cărora 
Ministerul FinanŃelor, prin ACP primeşte de la Comisia 
Europeană fondurile europene nerambursabile alocate României 
pentru implementarea Programului NaŃional de Redresare şi 
RezilienŃă, precum şi utilizarea acestora potrivit acestui act 
normativ; 

� prevederile art.12 alin. (5) din OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 
alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru 
o tranziŃie justă, potrivit cărora Ministerul FinanŃelor, prin ACP, 
are atribuŃii în ceea ce priveşte transferul fondurilor alocate de 
la bugetul de stat pentru derularea proiectelor finanŃate din 
fonduri europene de către autorităŃile de management ale 
programelor operaŃionale regionale 2021-2027, în calitate de 
beneficiari, până la aprobarea programelor operaŃionale, 
începând cu data intrării în vigoare a OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 133/2021; 

� prevederile art. 6 alin. (6) din OrdonanŃa de urgenŃă a 
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Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea 
eficientizării procesului decizional al fondurilor externe 
nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, 
potrivit cărora Ministerul FinanŃelor, prin ACP, deschide şi 
transferă, în baza convenŃiilor de finanŃare, fondurile alocate 
de la bugetul de stat aferente cofinanŃării şi cheltuielilor 
neeligibile pentru implementarea proiectelor în cadrul 
programelor operaŃionale regionale, stabilite în condiŃiile legii 
în sarcina autorităŃilor de management; 

� prevederile art. 356  alin. (4) din OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, care reglementează 
inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al statului, 
potrivit cărora în sarcina Ministerului FinanŃelor s-a stabilit 
atribuŃia de centralizare a inventarului bunurilor imobile din 
domeniul privat al statului; 

� preluarea activităţii de soluŃionare a contestaŃiilor formulate 
împotriva titlurilor de creanŃă, precum şi a altor acte 
administrativ-fiscale emise de organul central fiscal; 

� preluarea activităţii privind emiterea soluţiilor fiscale 
individuale anticipate de la ANAF; 

� înfiinţarea Autorităţii Vamale Române în subordinea Ministerului 
FinanŃelor; 

� desfășurarea activităţii privind educaţia financiară, potrivit 
domeniului de competenţă,potrivit Acordului de colaborare 
pentru realizarea de activităţi comune în domeniul educaţiei 
financiare și pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Educaţie 
Financiară; 

� reprezentarea statului în faţa instanţelor, ca subiect de drepturi 
și obligaţii privind raporturile juridice fiscale și vamale rezultate 
din activitatea de soluţionare a contestaţiilor formulate 
împotriva titlurilor de creanţă, precum și a altor acte 
administrativ fiscale emise de organul central fiscal; 

� intrarea în vigoare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
124/2021privind stabilirea cadrului instituŃional şi financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare şi rezilienŃă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 
nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
naŃional de redresare şi rezilienŃă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienŃă. 

� actualizarea corespunzătoare a sarcinilor Ministerul Finanţelor 
în contextul necesităŃii urmăririi permanente a evoluŃiei 
integrate a activităŃii acestor instituŃii în România, rezultate 
inclusiv din Regulamentele Uniunii Europene relevante care 
implică Instituţii Financiare Internaţionale. 

� prevederile art.22 din OrdonanŃa Guvernului nr. 119/1999 
privindcontrolul intern/managerial şi 
controlulfinanciarpreventiv,republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,modificat prin Legea nr. 133/2021. 

� prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.268/2021 privind 
înfiinţarea Autorităţii Vamale Române, potrivit cărora  
„achiziŃiile de echipamente, bunuri şi servicii din 
domeniultehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor, necesare 
AutorităŃii, se realizează de către Ministerul FinanŃelor, 
punându-se la dispoziŃia acesteia cu titlu gratuit, în condiŃiile 
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OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinŃarea 
Centrului NaŃional pentru InformaŃii Financiare, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 99/2018, cu completările ulterioare.” 

Serviciul achiziţii publice, structura din cadrul aparatului propriu 
al ministerului va iniţia și derula achiziţiile publice pentru 
echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei 
informaţiei și comunicaţiilor pentru AVR, în baza referatelor de 
necesitate și a specificaţiilor tehnice întocmite de către  Centrul 
National pentru Informaţii Financiare,aspect ce va conduce 
implicit la un grad mai mare de încărcare a activităţii Serviciului 
achiziţii publice.În scopul evitării unor interpretări eronate 
privind categoriile de echipamente, bunuri și servicii din 
domeniul tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor, ce vor fi 
iniţiate și derulate, în condiţiile legii, în mod centralizat de către 
MF – CNIF, prin ordin al ministrului finanţelor se vor stabili 
categoriile de echipamente, bunuri și servicii din domeniul 
tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor ce vor face obiectul 
achiziţiilor publice centralizate. 

4. preluarea activităţii și a atribuţiilor aferente activităţii de 
reprezentare în faŃa instanţelor, ca subiect de drepturi şi 
obligaŃii privind raporturile juridice fiscale şi vamale, precum şi 
orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea de 
soluţionare a contestaţiilor, in cadrul structurii juridice și 
ulterior, transferul, în condiţiile legii, la Ministerul Finanţelor a  
unei părţi din personalul care a desfășurat aceste atribuţii în 
cadrul ANAF; 

5. preluarea de la ANAF a activităţii privind emiterea soluţiilor 
fiscale individuale anticipate (SFIA), a posturilor și a 
personalului aferent acestei activităţiîn cadrul Direcţiei generale 
de legislaţie fiscală și reglementări vamale și contabile, având în 
vedere competenţa direcŃiei generale în domeniul de 
reglementare al Codului fiscal şi expertiza acesteia în elaborarea 
legislaŃiei fiscale, respectiv procedural fiscale, precum şi faptul 
că soluŃia fiscală individuală anticipată presupune emiterea unui 
act administrativ fiscal prin care este soluŃionată cererea 
contribuabilului/plătitorului referitoare la reglementarea unor 
situaŃii fiscale de fapt viitoare, în vederea creşterii eficienŃei 
activităŃii de soluŃionare a SFIA. 

6. stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu 
al Ministerului Finanţelor la 2001 posturi exclusiv 
demnitarii,având în vedere prevederile art. 6 alin.(5) din 
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 124/2021 privind 
stabilirea cadrului instituŃional şi financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 
redresare şi rezilienŃă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naŃional de 
redresare şi rezilienŃă necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienŃă, redistribuireaunor 
posturi vacante de la ANAF – aparat propriu și unităţi 
subordonate, precum și a posturilor alocate activităţii de 
soluţionare contestaţii și a activităţii privind emiterea soluţiilor 
fiscale individuale anticipate. 

7. înfiinţarea a două posturide secretar de stat ţinând seama de 
necesitatea coordonării desfășurării la nivelul ministerului a unor 
activităţi suplimentare. 
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8. în scopul eficientizării activităţilor specifice și obţinerii celor 
mai bune rezultate profesionale la nivel instituţional se impune 
reorganizarea unor structuri organizatorice din cadrul 
aparatului propriu al ministerului, cu respectarea art. 63 și art. 
391 din Codul administrativ și anume:  

 

I. La nivelul conducerii ministerului se previzionează o însemnată 
creștere de activitate și în ceea ce privește domeniul juridic în 
cadrul Ministerului Finanţelor aceasta fiind generată atât de 
activitatea de asistenţă juridică asigurată structurii de 
soluţionare a contestaţiilor (preluate) cât și în ceea ce privește 
activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată. 
Asigurarea desfășurării activităţii juridice la nivelul Ministerului 
Finanţelor se impune a se realiza în raport și de noile 
prerogative conferite autorităţii (preluarea atribuţiilor de 
soluţionare a contestaţiilor în materie fiscală de la ANAF și 
reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în acest domeniu). 
În acest context se justificămenţinereaDirecţiei generale 
juridice. 
De asemenea, trebuie menţionat faptul că, în strânsă legătură 
cu domeniul de activitate preluat, la nivelul structurii juridice 
din Ministerul Finanţelor sunt funcţionari publici care sunt 
împuterniciţi cu prerogative în ceea ce privește litigiile aflate 
pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  (prin intermediul 
Ministerului Afacerilor Externe) – litigii în legătură cu domeniul 
fiscalităţii. 
Astfel, în temeiul art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ca urmare a evaluării 
necesităţilor existente/previzibile în ceea ce privește 
activitatea juridică, se apreciază că asigurarea unei structuri 
juridice unice, integrate, la nivelul Ministerului Finanţelor este 
de natură să susţină:  
- coordonarea unitară a întregului aparat teritorial în materia 
fiscalităţii (interpretarea/aplicarea legislaţiei fiscale în cazurile 
în care normele fiscale sunt susceptibile de a favoriza o 
conduită neconformă a destinatarilor); 
- crearea unei jurisprudenţe unitare a instanţelor de judecată 
în litigiile fiscale (in practică interpretarea și aplicarea 
legislaţiei fiscale este diferită, jurisprudenţa nefiind unitară în 
cazurile deduse judecăţii);   
- coordonarea unitară a activităţii de consultanţă juridică în 
special în materie fiscală la nivelul aparatului propriu al 
ministerului.   
În situaţia nemenţinerii unei structuri juridice unice la nivelul 
Ministerului Finanţelor există riscul de vulnerabilizare a 
atribuţiilor aflate în competenţa sa cu efect direct în privinţa 
activităţii Ministerului Finanţelor. 
Pe de altă parte, activitatea de consiliere juridică în 
procedurile administrative derulate la nivelul Ministerului 
Finanţelor (structurii de soluţionare a contestaţiilor) are o 
importanţă deosebită în cazul nașterii unui / unor litigii în 
materia fiscalităţii. 
În acest context, asigurarea unei reprezentări eficiente în fata 
instanţei de judecată se estimează că se poate realiza doar în 
măsura în care se valorifică în fata instanţei toate argumentele 
autorităţii (exprimate pe parcursul procedurilor administrative 
derulate anterior nașterii litigiilor, consolidate juridic la nivelul 
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aceleiași structuri). 
Astfel, serviciile de contencios, sintetizează jurisprudenţa 
rezultată în sistemul judiciar naţional și fac demersuri pentru 
consolidarea acesteia în activitatea de avizare fiind adoptate 
soluţii interpretative sau  legislative/normative. 
Prin derularea integrată a prerogativelor juridice la nivelul unei 
singure structuri activităţile desfășurate în legătură cu 
atribuţiile Ministerului Finanţelor (inclusiv soluţionarea 
contestaţiilor fiscale) se contribuie la realizarea eficientă a 
funcţiilor autorităţii.Nu este lipsit de relevanţă ca o perioadă 
îndelungată structura juridică a funcţionat unitar, fiind asigurat 
suportul inclusiv pentru activitatea  direcţiei  de reglementare 
în domeniul fiscal, specialiști care au contribuit în etapa de 
elaborare/avizare acte normative contribuind activ la 
fundamentarea apărărilor necesare susţinerii în faţa instanţelor 
naţionale a actelor normative/ administrative inclusiv in 
materia fiscalităţii. 
Ca atare, se creează premisele existenţei unei consilieri 
juridice integrate, fiind emise puncte de vedere unitare care să 
genereze un rezultat optim din punct de vedere juridic în 
activitatea de consiliere a structurii de soluţionare a 
contestaţiilor și reprezentare a intereselor autorităţii în faţa 
instanţelor de judecată. 
Ca argument suplimentar, necesitatea unei astfel de 
reglementări este relevată și de conţinutul protocolului de 
predare-primire prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 2/2001 
pentru aprobarea structurii şi conŃinutului protocolului de 
predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de 
conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei 
publice la expirarea mandatului, încheiat la data de 25.11.2021 
între actualul ministru al finanţelor cu predecesorul acestuia. 

II. Din analiza activităŃii curente a DirecŃiei generale 
management al domeniilor reglementate specific se constată 
necesitatea înfiinŃării DirecŃiei pentru administrarea 
participaŃiilor statului şi preluarea în subordinea acesteia a 
Serviciului administrarea participaŃiilor statului. 
Motivarea înfiinŃării DirecŃiei pentru administrarea 
participaŃiilor statului în cadrul DirecŃiei generale management 
al domeniilor reglementate specific are la bază faptul că 
potrivit OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanŃa corporativă a întreprinderilor publice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, această direcŃie 
reprezintă structura de guvernantă corporativă obligatorie. 
înfiinŃarea acestei structuri are ca scop atât gestionarea în mod 
unitar a activităŃii specifice care vizează activitatea unor 
instituŃii foarte complexe, cu un specific aparte, cât şi a unor 
instituŃii financiare (atât de credit - CEC şi Eximbank cât şi 
financiare nebancare - FNGCIMM aflate sub supravegherea BNR) 
dar şi a altor entităŃi specifice (Compania NaŃională Imprimeria 
NaŃională şi Fondul Român de Contragarantare), realizându- se 
sinergii din punct de vedere al competenŃelor specifice şi a unui 
cadru de diseminare a experienŃelor acumulate, cu efecte 
pozitive asupra modului de îndeplinire a atribuŃiilor specifice. în 
practică, la nivelul altor ministere, astfel de structuri sunt de 
sine stătătoare, subordonate direct ministrului. ImportanŃa 
majoră a activităŃii acestei structuri este dată de companiile la 
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care Statul român prin M.F. deŃine calitatea de acŃionar, Ńinând 
cont de greutatea companiilor pe care le are în portofoliu. 
Optimizarea proceselor manageriale şi perfecŃionarea structurii 
organizatorice în cadrul Ministerului FinanŃelor reprezintă 
cerinŃe permanente în vederea realizării scopului acestuia, în 
acest sens, s-au identificat o serie de măsuri necesare pentru 
optimizarea proceselor de activitate şi pentru o mai mare 
coerenta a circuitului informaŃional-decizional. 
In ceea ce priveşte domeniul guvernantei corporative, întreaga 
activitate este gestionata la aceasta data de către o structura la 
nivel de serviciu, in speŃa Serviciul Administrarea ParticipaŃiilor 
Statului. 
łinând cont atât de complexitatea și importanta majoră a 
activităŃii acestei structuri, de importanŃa strategică a 
companiilor la care Statul român prin Ministerul Finanţelor 
deŃine calitatea de acŃionar, cât și de obligaŃia de ducere la 
'îndeplinire a obiectivelor enunŃate în cadrul Programului de 
Guvernare referitoare la guvernanţa corporativă este imperios 
necesara o îmbunătăŃire managerială la nivelul acestei 
structuri.Necesitatea consolidării structurii de administrare a 
participaŃiilor statului derivă din obiectivele Ministerului 
Finanţelor cu privire la îmbunătăŃirea transparenŃei guvernanŃei 
corporative a instituŃiilor financiar bancare si nebancare, 
întărirea guvernanŃei corporative la nivelul companiilor de stat 
în vederea îmbunătăŃirii performanŃei prin preluarea celor mai 
bune practici la nivel european, în vederea aderării României la 
Ghidul OECD,prin înfiinŃarea DirecŃiei pentru administrarea 
participaŃiilor statului. 
DirecŃia pentru administrarea participaŃiilor statului a 
funcŃionat in cadrul Ministerul Finanţelor în perioada 2018-2020, 
iar raportul de Audit nr. 460131/20.02.2020, având ca obiectiv 
exercitarea atribuŃiilor ce decurg din calitatea de autoritate 
tutelara a Ministerului Finanţelorși desemnarea și evidenţa 
membrilor CA/AGA a reliefat o serie de aspecte pozitive in ceea 
ce priveşte activitatea si managementul direcŃiei, Ńinând cont 
de numărul ridicat de lucrări si de complexitatea acestora. 

III. Urmare analizei şi evaluării structurii funcŃionale a DirecŃiei 
decontabilitate publică, atât din punct de vedere al atribuŃiilor 
(aşa cum sunt identificate în Regulamentul de Organizare şi 
FuncŃionare al DirecŃiei de contabilitate publică, aprobat prin 
Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 2085/2020, capitolul 4 
- Organizarea structurilor din cadrul aparatului propriu al 
ministerului şi atribuŃiile specifice ale acestora, subcapitolul 
4.20. DirecŃia de contabilitate publică) cât şi din punct de 
vedere al eficienŃei şi eficacităŃii în realizarea obiectivelor, 
apreciem că se impune reorganizarea actualei direcŃii având în 
vedere inclusiv aspectele privind asigurarea unei mai bune 
implicări şi responsabilizări a personalului la toate nivelurile. 
De asemenea, considerând şi faptul că: 
− în cadrul DirecŃiei de contabilitate publică sunt desfăşurate 

activităŃi cu caracter deosebit de complex atât în domeniul 
contabilităŃii publice cât şi al Trezoreriei Statului, 
coroborat cu existenta unui număr foarte mare de atribuŃii:  

− importanŃa deosebită a informaŃiilor şi situaŃiilor 
elaborate, inclusiv în ceea ce priveşte onorarea obligaŃiilor 
de raportare, pe care Ministerul FinanŃelor şi le-a asumat 
faŃă de Comisia Europeană sau faŃă de alŃi parteneri interni 
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(Institutul NaŃional de Statistică, Banca NaŃională a 
României, etc.); 

− necesitatea asigurării unei mai bune funcŃionări a 
structurilor de specialitate din cadrul actualei direcŃii, 

propunem reorganizarea DirecŃiei de contabilitate publică în 
DirecŃia generală de contabilitate publică.Totodată susŃinerea 
celor prezentate mai sus, are la bază necesitatea eficientizării 
procesului decizional şi a derulării activităŃilor interne, precum 
şi prevenirea unor eventuale disfuncŃionalităŃi sau blocaje la 
nivelul structurii actuale. 
 

IV. Direcţia de legislaţie și reglementare în domeniul activelor 
statului se reorganizează în Direcţia generală de legislaţie și 
reglementare în domeniul activelor statului prin preluarea 
activităţii, atribuţiilor și personalului aferent direcţiei, precum 
și a unor posturi vacante. Propunerea are la bază importanţa și 
volumul activităţilor desfășurate în domeniul reglementării 
guvernanţei corporative, fiind direcţia din minister care emite 
puncte de vedere în ceea ce privește modul de aplicare unitară 
a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
109/2011, relaţionarea cu organismele financiare internaţionale 
pe această temă (România este în curs de aderare la Ghidurile 
OECD pentru întreprinderile publice) și gradul de reprezentare 
în cadrul acestor relaţii internaţionale. 
Odată cu reorganizarea Direcţiei de legislaţie si reglementare in 
domeniul activelor statului (DLRAS) in Direcţia generală de 
legislaţie și reglementare în domeniul activelor statului vor fi 
preluate din cadrul Direcţiei generale management al 
domeniilor reglementate specific (DGMDRS) următoarele 
activităţi, posturile și personalul aferent acestora, existent în 
Compartimentul elaborare, analiză, avizare bugete de venituri 
și cheltuieli, legislaţie și reglementare disciplină economico-
financiară a întreprinderilor publice (operatori economici) și 
Compartimentul monitorizare indicatori economico-financiari la 
întreprinderile publice (operatori economici): 
o elaborarea legislaţiei privind disciplina economico-financiară 

pentru operatorii economici cu capital majoritar sau integral 
de stat; 

o analiza și avizarea proiectelor de acte normative privind 
aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor 
economici; 

o monitorizarea  indicatorilor economico-financiari la 
întreprinderile publice. 

În acest fel se asigură separarea activităţii de legiferare, 
monitorizare și de raportare, de activitatea de exercitare a 
calităţii de autoritate publică tutelară, în scopul respectării: 
o prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 

109/2011, fiind pusă astfel în practică o separare reală a 
activităţilor de legiferare, monitorizare, raportare, activităţi 
aflate în sarcina Ministerului Finanţelor (exercitate de 
DLRDAS) și activităţile specifice autorităţii tutelare 
(activităţi alocate DGMRDS); 

o cerinţelor controlului intern, evitându-se astfel ca o 
structură să gestioneze/controleze tot procesul, situaţie 
care ar genera riscuri operaţionale. 
 

V. ReorganizareaDirecţiei generale pregătire Ecofin, asistenţă 
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comunitara și relaţii financiare internaŃionaleîn 
douăstructuridistincteorganizate la nivel de direcţiegenerală, 
respectiv DirecŃia generală relaŃii financiare internaŃionale și 
Direcţia generală pregătire Ecofin şi asistenŃă comunitară prin 
preluarea în mod corespunzător a activităţii, atribuţiilor, 
posturilor și personalului aferent din cadrul acesteia. În prezent 
activitatea direcţiei generale se desfășoară pe două domenii de 
activitate, având în vedere specificul și natura diferită a 
problematicilor și sarcinilor îndeplinite anterior de cele două 
structuri. 
Activitatea specifică domeniului relaţiilor financiare 
internaţionale vizează în principal gestionarea relaţiei cu 
instituŃiile financiare internaţionale (IFI) și activităţile care 
derivă din aceasta, structurată pe cele două 2 paliere 
interconexe. Activitatea specifică domeniului pregătire Ecofin și 
asistenţă comunitară vizează, în principal, coordonarea 
activităţii privind afacerile europene la nivelul MF, relaţia cu 
OCDE, în perspectiva aderării României la această organizaţie, 
precum și coordonarea, în calitate de Unitate Naţională de 
Coordonare, a asistenŃei financiare acordată României de 
ElveŃia, prin Programul de cooperare elveţiano-român. 
Având în vedere complexitatea activităţii, pentru fluidizarea 
proceselor organizatorice, o parte din atribuţiile directorului 
general care vizează activitatea de afaceri europene, relaţia cu 
OCDE și cele privind contribuţia elveţiană au fost delegate 
directorului general adjunct. 
 Ca urmare, dat fiind volumul și complexitatea în creștere 
accelerată a activităţii pe fiecare dintre aceste domenii de 
activitate, precum și diversitatea acestora care impune 
competenţe specifice în ceea ce privește coordonarea la nivel 
de management, pentru a răspunde în mod eficient sarcinilor de 
serviciu a fost propusă reorganizarea direcţiei generale în două 
direcţii generale distincte, potrivit domeniilor de activitatemai 
sus menţionate.  
 

VI. În cadrul Direcţiei generale de servicii interne și achiziţii 
publice, în subordinea directorului general funcŃionează 
Serviciul coordonare documente, monitorizare, prevenire și 
protecţie. Serviciul are în componenţă Compartimentul 
coordonare documente, Compartimentul securitate și sănătate 
în muncă, Compartimentul monitorizare obiectiv, paza și 
control acces și Compartimentul pentru situaţii de urgenţă. 
Potrivit atribuţiilor prevăzute în legislaţia specifică domeniilor 
sale de activitate și în Regulamentul de organizare și 
funcţionare, trei dintre compartimentele serviciului, respectiv 
Compartimentul securitate și sănătate în muncă, 
Compartimentul pentru situaţii de urgenţă și Compartimentul 
monitorizare obiectiv, pază și control acces, au printre altele și  
atribuţii de control intern (fiecare pe domeniul său de activitate 
pentru constatarea deficienţelor și propunerea măsurilor pentru 
remedierea acestora), la toate locurile de  muncă din cadrul 
aparatului propriu al Ministerului Finanţelor.Având în vedere 
prevederile legislaţiei specifice (H.G. nr.1425/2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securităŃii şi sănătăŃii în muncă nr. 319/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 
355/2007 privind supravegherea sănătăŃii lucrătorilor, cu 
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modificările și completările ulterioare) potrivit căreia serviciul 
intern de prevenire şi protecŃie se organizează în subordinea 
angajatorului ca o structură distinctă, precum și necesitatea 
eficientizării comunicării între angajator și această structură, se 
propunetrecerea Serviciului coordonare documente, 
monitorizare, prevenire și protecţie, a activităţii, atribuţiilor și 
personalului din cadrul Direcţiei generale de servicii interne și 
achiziţii publice în cadrul Anexei nr.1 ca structură distinctă, cu 
menţinerea denumirii și a organizării actuale. 
 
 

 

VII. Înfiinţarea Serviciuluicoordonarea și monitorizarea 
implementării componentei Ministerului Finanţelor din PNRR. 
Potrivit prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
124/2021, la nivelul ministerelor responsabile de 
implementarea reformelor şi/sau investiŃiilor şi/sau investiŃiilor 
specifice locale, a componentelor aferente reformelor şi/sau 
investiŃiilor şi/sau investiŃiilor specifice locale, al responsabililor 
de implementare a investiŃiilor specifice locale se organizează, 
după caz, structuri de specialitate, prin suplimentarea 
numărului total de posturi aprobate pentru instituŃiile 
responsabile. Scopul înfiinţării Serviciului coordonarea și 
monitorizarea implementării componentei Ministerului 
Finanţelor din PNRR, este de a asigura coordonarea și 
monitorizarea Componentei MF din PNRR. 

Componenta MF din PNRR  - Componenta 8 -  Reforma fiscală și 
reforma sistemului de pensii - cuprinde un număr de 5 reforme și 
8 investiţii, cu un buget total de 371,8 mil. euro. 

Structura care gestionează la nivelul ministerului domeniul 
pregătire Ecofin și asistenţă comunitară și-a asumat, până acum, 
în mare parte, activităţile legate de coordonare (integrare și 
corelare contribuţii MF, inclusiv partea de costing și tagging). De 
asemenea, aceasta gestionează aspecte legate de participarea 
RO (direct prin MF) la procesul decizional comunitar pe aspecte 
legate de negocierea RRF, a PNRR-urilor statelor membre, 
precum si a solicitărilor de plată a statelor membre, participă la 
reuniunile cu COM, MIPE și alţi actori instituţionali, în contextul 
elaborării și negocierii PNRR, dar și post aprobare PNRR, la 
reuniunile tehnice cu COM și la reuniunile pregătitoare cu MIPE 
cu privire la raportarea stadiului îndeplinirii jaloanelor și 
ţintelor, însă este justificată propunerea de înfiinţarea a unei 
structuri specializate, mai sus menţionate. Totodată, având în 
vedere complexitatea activităţilor pe care le implică gestionarea 
componentei 8 la nivelul MF și structurilor subordonate, 
necesitatea asigurării continuităţii proceselor și colaborării cu 
diverși actori instituţionali, cu precădere COM și MIPE, structura 
care gestionează domeniul pregătire Ecofin și asistenţă 
comunitară va derula în continuare o serie de atribuţii cu privire 
la PNRR. 
 
 

 

Încadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri 
organizatorice se realizează în termenele şi cu respectarea 
condiŃiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de 
personal, conform dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 
dispoziţiilor art. 518 și, după caz, art. 519 din Ordonanţa de 
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urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

9. De asemenea, se impune: 
o modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 34/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare ca urmare a înfiinţării posturilor de secretar de stat 
și a cabinetelor acestora, a modificării unor structuri 
organizatorice, a modificării numărului maxim de posturi, 
precum și a Notei de subsol din Anexa nr.1 referitoare la 
Autoritatea de certificare și plată; 

o modificarea corespunzătoare a Anexei nr.2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 34/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, în ceea ce privește modificarea numărului maxim de 
posturi al ANAF și ASPAAS, precum și în ceea ce privește 
adăugarea Autorităţii Vamale Române ca unitate subordonată 
ministerului; 

o modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 

B. La Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală: 
1. abrogarea din cuprinsul textului și a anexelor Hotărârii 

Guvernului nr. 520/2013, a articolelor/alineatelor/anexei care fac 
referiri la structurile și activitatea vamală, precum și reformularea 
în unele cazuri a articolelor aceluiași act normativ care 
reglementează cu privire și la activitatea vamală a ANAF. 

2. eliminarea atribuției prevăzute la art.7, litera A, punctul 25 
referitoare la activitatea de soluţionare a contestaţiilor formulate 
împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte administrativ-
fiscale emise de organul central fiscal și introducerea în locul 
acesteia a unei noi atribuții care să preia prevederea din Legea nr. 
295/2020 referitoare la faptul că ANAF, prin Direcţiile generale 
regionale ale finanţelor publice şi Direcţia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili poate exercita anumite 
atribuţii legate de activitatea şi personalul preluat în condiţiile legii, 
stabilite prin ordin al ministrului finanţelor. 

3. modificarea lit. c) a art. 6 și modificarea punctului 7 de la art. 7, 
litera B, în vederea corelării cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare și prevederii funcțiilor de control inopinat, control 
antifraudă și verificare documentară, prevăzute de Codul de 
procedură fiscală. 

4. modificarea punctului 2 de la art. 7, litera B ca efect al abrogării 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. modificarea punctului 26 de la art. 7, litera B, ca efect al preluării 
activității de emitere a soluțiilor fiscale individuale anticipate la 
Ministerul Finanțelor. 

6. completarea proiectului actului normativ cu noi puncte la art. 7, 
litera B, pct.261 - 264referitoare la combaterea erodării bazei de 
impunere și transferului profiturilor, derularea procedurii amiabile 
și emiterea acordurilor de preț în avans. 

7. stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu 
al Agenției şi structurile subordonate la 22.244, inclusiv 
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preşedintele, vicepreşedinții şi posturile aferente cabinetelor 
demnitarilor. 

8. modificareaart. 11, alin. (9) și (10), în sensul actualizării 
numărului de vicepreședinți ai ANAF în mod corespunzător 
modificărilor aduse Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 prin Legea 
nr. 268/2021. 

9. modificareaalin. (7) al art. 13 în sensul introducerii posibilității de 
utilizare a funcțiilor publice de conducere de director executiv 
adjunct la nivelul unităților subordonate Agenției. 

ANAF nu propune suplimentarea numărului de posturi, ci doar 
introducerea posibilităţii de utilizare a funcţiilor publice de 
conducere de director executiv adjunct la nivelul unităţilor 
subordonate Agenţiei. 

Posturile aferente funcţiilor publice de conducere de director 
executiv adjunct vor fi înfiinţate prin desfiinţarea unor posturi 
vacante de execuţie de la nivelul unităţilor subordonate în 
structura cărora vor fi prevăzute funcţiile publice de conducere de 
director executiv adjunct. Astfel, modificarea propusă se va 
realiza cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ANAF 
și în fondurile alocate. 

10. modificareaart. 13˄1, alin. (4) cu dispoziţii care reglementează 
acordarea avizului structurilor de specialitate din cadrul 
Ministerului Finanțelor și în situația stabilirii modului de organizare 
și funcționare a Direcției Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili. 

11. înființarea unei noi structuri în cadrul ANAF, respectiv Școala de 
fiscalitate, care să funcționeze la nivel de direcție. Modificarea se 
va realiza cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat 
ANAF și în fondurile alocate. 

12. abrogarea alin. (3) de la art. 141 ca urmare a abrogării art. 107 şi 
118 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

13. modificareaart. 231 pentru acuratețea condițiilor de aprobare prin 
act administrativ. 

14. modificareaalin. (2) și (3) ale art. 25 în vederea corelării cu alin. 
(1) și cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

15. modificarea Anexei nr. 1 „Structura organizatorică a Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală” ca urmare a: 

− eliminării din anexă a Direcției generale a vămilor, a 
direcțiilor regionale vamale și a birourilor vamale; 

− eliminării Direcției generale de soluționare a contestațiilor; 

− diminuării numărului de posturi alocate ANAF; 

− înființarea Școlii de fiscalitate; 

− corectarea denumirii Unității de management a informaţiei în 
Unitatea de management al informației, respectiv aDirecţiei 
generale de management a riscului în Direcția generală de 
management al riscurilor, 

− modificarea denumirii Direcţiei generale de relaţii 
internaţionale în Direcţia generală de relaţii internaţionale şi 
coordonare proiecte, cu menţinerea coordonării actuale şi 
fără modificarea activității și/sau a atribuţiilor și cu preluarea 
în întregime a personalului, noua denumire reflectând în 
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mod corect activitatea desfăşurată de structuri în cauză. 

16. abrogarea Anexei nr. 7 în întregime. 

17. modificarea Anexei nr. 8, în sensul eliminării aspectelor care 
reglementau numărul de mașini a Direcției generale a vămilor, a 
direcțiilor regionale vamale și a pct. II Câini și redistribuirea unui 
număr de 7 autoturisme de la Direcția generală antifraudă fiscală 
la parcul comun al ANAF. 

3. Alte informaŃii: Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi respectarea 
regimului juridic aplicabil  funcţionarilor publici și personalului 
contractual cu privire la măsurile de reorganizare se realizează în 
termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri. 

 

  
SecŃiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 

 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

 

11. Impactul asupra mediului 
concurenŃial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

21. Impactul asupra sarcinilor 
administrative 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

3. Impactul social 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

4. Impactul asupra mediului 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

5. Alte informaŃii 
 

 -  

 
 

 
SecŃiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 
cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 
- mii lei -

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media 
pe 5 ani

1 2022 2023 2024 2025 2026  

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(I) impozit pe profit 
(II) impozit pe venit 
b) bugete locale: 
(I) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 
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(I) contribuŃii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(I) cheltuieli de personal 
(II) bunuri şi servicii 
b) bugete locale: 
(I) cheltuieli de personal 
(II) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 
(I) cheltuieli de personal 
(II) bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare   

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor și/sau  cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaŃii Prin aplicarea prevederilor prezentului proiect de act normativ bugetul ANAF 
va fi diminuat cu fondurile bugetare aferente posturilor predate la Ministerul 
Finanţelor- aparat propriu, concomitent cu majorarea bugetului Ministerului 
Finanţelor - aparat propriu cu aceeași suma, cu încadrarea în prevederile 
bugetului pe anul 2022. 
Măsurile de reorganizare propuse prin prezenta hotărâre de Guvern vor 
conduce la o îmbunătăţire a activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală 
 
 
 

 

  
SecŃiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaŃiei în vigoare 
 

 

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a 
fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziŃii. 

Actul normativ modifică și completează Hotărârea Guvernului 
nr.34/2009 privind organizarea și funcţionarea Ministerului 
Finanţelor Publice și modifică Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 
privind organizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 

 

 

11. Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislaŃia în 
domeniul achiziŃiilor publice 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
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2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislaŃia 
comunitară în cazul proiectelor 
care transpun prevederi 
comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

4. Hotărâri ale CurŃii de JustiŃie 
a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaŃionale din 
care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

6. Alte informaŃii -   

  
SecŃiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. InformaŃii privind procesul de 
consultare cu organizaŃii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

2 Fundamentarea alegerii 
organizaŃiilor cu care a avut loc  
consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea 
acestor organizaŃii este legată 
de obiectul de act  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

3. Consultările organizate cu  
autorităŃile administraŃiei 
publice locale, în situaŃia în 
care proiectul de act normativ 
are ca obiect  activităŃi ale 
acestor autorităŃi, în condiŃiile 
Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale autorităŃilor 
administraŃiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative     

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind     constituirea 
consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

 

5. InformaŃii privind avizarea de 
către: 
a) Consiliul Legislativ            
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
łării 
c) Consiliul Economic şi Social       

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ și 
Consiliului Economic și Social. 
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d) Consiliul ConcurenŃei      
e) Curtea de Conturi           

6. Alte informaŃii           
A fost solicitat avizul comisiei paritare de la nivelul aparatului propriu
al ministerului cât și de la nivelul ANAF.  
 

 

  
SecŃiunea a 7-a 

ActivităŃi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 
 

 

1. Informarea societăŃii civile 
cu privire la necesitatea 
elaborării proiectului de act 
normativ. 

 
Proiectul actului normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului 
Finanţelor la secţiunea de Transparenţă potrivit dispoziţiilor Legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată. 
 

 

2. Informarea societăŃii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementării proiectului de 
act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăŃii şi 
securităŃii cetăŃenilor sau 
diversităŃii biologice. 

 
  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Alte informaŃii 
 

-  

  
SecŃiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 

 

1. Măsurile de punere în aplicare 
a proiectului de act normativ de 
către autorităŃile administraŃiei 
publice centrale şi/sau locale – 
înfiinŃarea unor noi organisme 
sau extinderea competenŃelor 
instituŃiilor existente 

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

2. Alte informaŃii  -  

 
 
FaŃă de cele prezentate, a fost promovată prezenta hotărâre a Guvernului pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 
Publice, precum şi pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală. 

 
 

MINISTRUL FINANłELOR 

ADRIAN CÂCIU 

 
 


