
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele 

reglementări în domeniul financiar, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta 
împotriva evaziunii, 

 
apreciind că neluarea de urgenţă a unor măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală şi a structurilor sale conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de 
România, legate de rezolvarea problemei creşterii veniturilor colectate din 
taxele vamale şi accize, precum şi securizarea frontiererei de stat,  

ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei 
situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea 
stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea 
consecinţe negative asupra bugetului consolidat, îmbunătăţirea activităţii 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală fiind absolut necesară, 

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public 
şi constituie o situaţie de urgenţă, 

 
în temeiul art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta Ordonanţă de urgenţă 
 
ARTICOL UNIC . Alineatul (4) al articolului 18 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”(4) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit 
prin decizie a primului-ministru. Preşedintele Agenţiei este ajutat în activitatea 
sa de 4 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a 
primului-ministru. Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de preşedintele 
Agenţiei. Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei.  Preşedintele şi vicepreşedinţii Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenţia, beneficiază de 
prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea 
cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul că în cadrul Agenţiei, în subordinea preşedintelui şi vicepreşedinţilor 
Agenţiei se organizează şi funcţionează cabinetul demnitarului. Numărul maxim 
de posturi din cabinetul preşedintelui şi vicepreşedinţilor Agenţiei este cel 
prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia 
de secretar de stat din cadrul ministerelor, în cazul preşedintelui, şi pentru 
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conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu 
rang de secretar de stat, în cazul vicepreşedinţilor.” 
 
 

 
PRIM-MINISTRU 

DACIAN JULIEN CIOLOŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Contrasemnează: 
 

 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, 
Raluca Alexandra PRUNĂ 
 
 
MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI 
SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE, 
Dragoş Nicolae PÎSLARU 
 
 
PREŞEDINTELE 
 AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI, 
Joszef BIRTALAN 

 
  


