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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 

Secţiunea 1 
 

Titlul proiectului de act normativ 

 
HOTĂRÂRE  

privind modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 

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

 
 
 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea situaţiei 
actuale: 

Proiectul de hotărâre are ca obiect modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Agenţia Națională de Administrare Fiscală este organizată 
și funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naționale de Administrare 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea 
Ministerului Finanţelor Publice şi are ca obiect de activitate 
colectarea veniturilor bugetului de stat, aplicarea unitară a 
prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile 
sociale şi alte venituri bugetare în domeniul său de activitate, 
exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui 
tratament echitabil tuturor contribuabililor, combaterea evaziunii 
fiscale, precum şi aplicarea în domeniul vamal a măsurilor 
specifice rezultate din Programul de guvernare şi din legislaţia în 
domeniul vamal. 

Consolidarea structurii organizaţionale a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală şi optimizarea proceselor de 
activitate din cadrul instituţiei reprezintă cerinţe permanente în 
atingerea dezideratelor propuse. 

1. Structurile de executări silite cazuri speciale din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală administrează 
activitatea de executare silită generată de hotărârile judecătoreşti 
definitive pronunţate în materie penală, prin care s-a dispus 
recuperarea unor creanţe bugetare de la debitori persoane fizice, 
juridice sau de la orice alte entităţi; înscrisurile emise în materie 
penală de către instanţele de judecată privind ducerea la 
îndeplinire a măsurilor asiguratorii sau, după caz, ridicarea 
acestora, etc. 
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Direcţia executări silite cazuri speciale coordonează şi 
monitorizează activitatea desfăşurată de serviciile executări silite 
cazuri speciale, care s-au înfiinţat la nivelul direcţiilor generale 
regionale ale finanţelor publice, abilitate cu ducerea la îndeplinire 
a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită 
în cazurile speciale. 

Se remarcă volumul foarte mare de lucru şi complexitatea 
activităţii desfăşurate, în raport disproporţionat cu numărul faptic 
de funcţionari care îşi desfăşoară activitatea la data prezentă în 
cadrul Direcţiei executări silite cazuri speciale şi a structurilor de 
executări silite cazuri speciale de la nivelul direcţiilor generale 
regionale ale finanţelor publice. Astfel, de la 01.01.2016 au fost 
înregistrate 21.000 hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în 
materie penală care au fost introduse în aplicaţia informatică 
MonitorSP, în comparaţie cu cele 2000-3000 estimate la 
începerea activităţii direcţiei, hotărâri prin care s-a dispus 
recuperarea unor creanţe bugetare de la debitori persoane fizice, 
juridice sau de la alte entităţi, transmise şi înregistrate la organele 
fiscale teritoriale spre punere în executare. De asemenea este 
necesară elaborarea metodologiilor, procedurilor şi proiectelor de 
ordine ale preşedintelui A.N.A.F. în materie de executare silită 
cazuri speciale şi valorificare bunuri confiscate, a unor proceduri 
privind cooperarea instituţională pentru gestionarea unor relaţii de 
cooperare cu instituţiile statului cu atribuţii similare în domeniu, 
soluţionarea în condiţiile legii a numărului foarte mare de solicitări 
formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, etc. 

Având în vedere scopul principal instituţional de creştere a 
veniturilor bugetare prin creşterea gradului de recuperare a 
prejudiciilor stabilite de către instanţele judecătoreşti, creşterea 
gradului de valorificare a bunurilor confiscate în materie penală, 
precum şi prin aplicarea în mod operativ şi eficient a sancţiunilor 
internaţionale, se impune adoptarea unor măsuri privind 
coordonarea la un nivel superior a activităţii de executări silite 
cazuri speciale şi de optimizare a resurselor alocate, respectiv: 

- organizarea şi funcţionarea Direcţiei executări silite 
cazuri speciale la nivel de direcţie generală şi trecerea acesteia în 
subordinea directă a preşedintelui Agenţiei. 

- preluarea la nivel central a serviciilor executări silite 
cazuri speciale şi a compartimentelor regionale de monitorizare 
valorificare bunuri din cadrul direcţiilor generale regionale ale 
finanţelor publice, în vederea unei coordonări distincte a acestora 
de la nivelul central al Direcţiei executări silite cazuri speciale; 

2. Direcţia generală a vămilor, care în prezent se află sub 
coordonarea directă a preşedintelui Agenţiei, are nevoie de o 
coordonare dedicată, care să poată asigura operativ toate 
deciziile privind desfăşurarea în condiţii optime a activităţii 
direcţiei generale şi a activităţii vamale pe ansamblu. 

Coordonarea activităţii vamale se va realiza de un 
vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie 
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a primului-ministru, ajutat în activitatea sa de un Cabinet 
vicepreşedinte prevăzut cu 3 posturi. 

Pentru aceasta este necesară suplimentarea numărului 
total de posturi al Agenţiei cu 4 posturi (1 vicepreşedinte şi 3 
posturi Cabinet). 

 
 

2. Schimbări preconizate: - actualizarea referirilor la actele normative prin care au fost aprobate 
Codul de procedură fiscală şi Codul fiscal; 
 
- înfiinţarea unei funcţii noi de demnitate publică de vicepreşedinte al 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu rang se subsecretar 
de stat, numit prin decizie a primului-ministru, care va coordona 
activitatea vamală la nivelul întregii Agenţii, inclusiv a Cabinetului 
Vicepreşedinte; 
 
- suplimentarea cu 4 posturi a numărului total de posturi alocat 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Precizăm că este în curs 
de aprobare proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea 
Biroului vamal de frontieră Racovăţ care prevede, pentru 
funcţionarea acestuia, suplimentarea cu 28 posturi a numărului total 
de posturi al Agenţiei; 
 
- acordarea posibilităţii Direcţiei Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili de a acorda mandat de reprezentare structurilor juridice 
din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice pentru  
instrumentarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată;  
 
- reorganizarea Direcţiei executări silite cazuri speciale prin preluarea 
structurilor teritoriale de executări silite cazuri speciale, respectiv a 
posturilor şi personalului aferent acestora, sub denumirea Direcţia 
generală executări silite cazuri speciale, în subordinea directă a 
preşedintelui Agenţiei;  
 
- acordarea pentru inspectorii antifraudă a competenţei de control pe 
întregul teritoriu al ţării, indiferent de direcţia regională antifraudă 
fiscală din care aceştia fac parte 
 
- constituirea în subordinea secretarului general a Compartimentului 
suport conducere, cu atribuţii de asistenţă şi secretariat la nivelul 
superior al conducerii Agenţiei Naţionale de Administare Fiscală. 
 

3. Alte informaţii:  
Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 

1. Impactul 
macroeconomic 

Creşterea eficienţei colectării şi eficacității în combaterea 
fenomenelor de evaziune fiscală si fraudă fiscală şi vamală. 

11. Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor de 

Nu este cazul 
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stat 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Nu este cazul 

3. Impactul social Nu este cazul 

4. Impactul asupra 
mediului 

Nu este cazul 

5. Alte informaţii Nu e cazul 
Secţiunea 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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus 

836 1674 1674 1674 1674 1507 

3. Impact financiar, plus/minus 836 1674 1674 1674 1674 1507 

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 informaţii . 
 
Secţiunea a 5-a 
 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei 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 dispoziţii. 

  
Actul normativ elaborat implică modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și 
funcționarea ANAF, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor 

Nu este cazul 
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care transpun prevederi 
comunitare 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare 

Nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene  

Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu are impact asupra drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului. 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate.      

 
Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu  autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect  activităţi 
ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative     

Nu este cazul 

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

Nu este cazul 
 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ            
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social        
d) Consiliul Concurenţei      
e) Curtea de Conturi           

 

6. Alte informaţii           Nu este cazul 
 
Secţiunea a 7-a 

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

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

Procedura de transparenţă decizională conform art. 6 din 
Legea nr. 52/2003 a fost îndeplinită. 
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2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Nu este cazul 

3. Alte informaţii . 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale – înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente 

Nu este cazul 

 
2. Alte informaţii 

 
Nu este cazul 

 
 
 
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

modificarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările si completarile ulterioare. 
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Dragoş Nicolae PÎSLARU 
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Joszef BIRTALAN 
 
 

nr. 520/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare 


