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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
 

Secţiunea 1 
 

Titlul proiectului de act normativ 

 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 
privind unele reglementări în domeniul 

financiar, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 
actuale: 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a fost 
creată în anul 2003, în baza Ordonanţei Guvernului nr.86/2003 
privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, ca urmare a 
recomandărilor Fondului Monetar Internaţional (FMI), prin 
reunirea structurilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 
(MFP), cu competenţe în administrarea veniturilor bugetare, în 
cadrul aceleiaşi entităţi publice. 

Potrivit actului normativ de înfiinţare, ANAF era condusă 
de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat în activitatea sa 
de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, dintre care un 
vicepreşedinte.  

În perioada 2005 - 2013, în subordinea ANAF au 
funcţionat Autoritatea Naţională a Vămilor şi Garda Financiară, 
coordonate de un vicepreşedinte al ANAF, respectiv de un 
comisar general, fiecare dintre acestea păstrându-şi personalitatea 
juridică, propriile structuri teritoriale, precum şi propriile servicii 
suport. 

Începând cu anul 2013, ca urmare a punerii în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea 
activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu 
modificările ulterioare, Garda Financiară a fost desfiinţată, iar 
Autoritatea Naţională a Vămilor a fost preluată de ANAF ca 
urmare a fuziunii prin absorbţia acesteia. Prin acelaşi act 
normativ a fost înfiinţată Direcţia generală antifraudă fiscală, 
coordonată de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat. 
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În prezent, ANAF este organizată şi funcţionează ca organ 
de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică 
cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor 
Publice, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 520/2013,privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 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, inspecţia fiscală, 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.  

Activitatea desfăşurată de ANAF poate fi structurată pe 4 
mari categorii de activităţi cu caracter operativ, respectiv 
activitatea de colectare a veniturilor statului, activitatea de 
inspecţie fiscală, activitatea vamală şi activitatea de prevenire şi 
combatere a fraudei fiscale, fiecare dintre acestea, cu excepţia 
activităţii vamale, fiind coordonate de câte un vicepreşedinte. 

În competenţa Direcţiei generale a vămilor şi a structurilor 
vamale teritoriale se regăsesc sarcini de o importanţă şi de o 
complexitate deosebită, precum aplicarea prevederilor Legii 
nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi 
completările ulterioare, verificarea, autorizarea şi supravegherea 
deţinerii, importului şi circulaţiei produselor accizabile, 
garantarea securităţii şi siguranţei Uniunii Europene prin măsuri 
ce ţin de activitatea de securizare a frontierei, combaterea 
contrabandei, infracţiunilor economice, spălării de bani, traficului 
de droguri, controlul produselor cu dublă utilizare, combaterea 
traficului cu produse contrafăcute, etc., care necesită o 
coordonare la nivel naţional. 

Până în anul 2013, activitatea vamală la nivel naţional era 
condusă de un vicepreşedinte al ANAF dedicat coordonării 
acestei activităţi. În prezent însă, activitatea vamală nu mai are o 
coordonare dedicată, pe măsura importanţei şi complexităţii 
acesteia, astfel încât se impune ca o necesitate obiectivă 
înfiinţarea unei funcţii de vicepreşedinte . 

 
 



 3

2. Schimbări preconizate: - înfiinţarea funcţiei de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, cu rang se subsecretar de stat, numit prin 
decizie a prim-ministrului 

3. Alte informaţii:  
Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 

1. Impactul 
macroeconomic 

Creşterea eficienţei colectării taxelor vamale şi eficacitatii în 
garantarea securităţii şi siguranţei frontierelor României şi ale 
Uniunii Europene 

11. Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor de 
stat 

Nu este cazul 

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 Înfiinţarea funcţiei de vicepreşedinte al ANAF se înscrie în 
numărul maxim de posturi alocat ANAF.  

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  
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus 

      

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus 
 

 

3. Impact financiar, plus/minus  

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 
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5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare   

      

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

      

7. Alte informaţii Nu este 
cazul 

     

 
 
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. 

  
a) Actul normativ elaborat implica modificarea 

urmatoarelor acte normative: 
- Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind 

reglementarea unor măsuri în materie financiar-
fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea si functionarea ANAF, cu modificarile 
si completarile ulterioare;  

b) Urmeaza a fi elaborată o hotărâre a Guvernului 
privind modificarea Hotărârea Guvernului nr. 
520/2013 privind organizarea si funcţionarea ANAF, 
cu modificarile si completarile ulterioare;. 

2. Conformitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul 
proiectelor care transpun 
prevederi comunitare 

Nu este cazul 

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 

 

6. Alte informaţii  
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 

 
Nu este cazul 



 5

cercetare şi alte organisme implicate.                  
 

 
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          

 

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. 

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 

Nu este cazul 
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diversităţii biologice 

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 elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă 
a Guvernului privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind 
unele reglementări în domeniul financiar, cu modificările şi completările 
ulterioare pe care îl supunem spre aprobare. 
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