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Abstract 
The	Financial	Guard	and	the	National	Customs	Authority	will	be	assimilated	into	the	
National	 Agency	 for	 Fiscal	 Administration,	 in	 the	 framework	 of	 which	 a	 new	
department	will	 be	 formed	 –	 the	General	Department	 fighting	 against	 tax‐related	
fraud,	aimed	to	fighting	against	tax	evasion,	via	anti‐fraud	inspectors.	When	this	new	
institution	comes	into	being,	the	Financial	Guard	and	the	National	Customs	Authority	
will	be	dissolved.	At	the	same	time,	fiscal	inspectors	will	no	longer	function	at	county	
level;	 consequently,	8	 regional	offices	will	be	 established	 ‐	 the	new	mega	 structure	
shall	function	via	8	regional	offices	instead	the	current	42	county	offices.	As	a	result,	
local	 and	 county	 offices	 will	 not	 cease	 to	 exist,	 still	 their	 tasks	 –	 support,	 their	
capacity	as	tertiary	credit	accountant,	planning,	coordination	and	supervision	duties	
–	will	be	transferred	at	regional	level.	
At	present,	the	following	still	function	within	ANAF:	the	Financial	Guard,	the	National	
Customs	Authority,	the	general	directions	of	county	public	finances	and	the	General	
Department	of	Public	Finances	of	Bucharest.	After	the	fusion	of	the	National	Customs	
Authority	 and	 Financial	 Guard	 with	 ANAF,	 a	 new	 institution	 will	 be	 established,	
whose	employees	will	activate	in	critical	fields,	precisely	tax‐related	fraud	and	fiscal	
inspection.	
The	new	anti‐fraud	institution	will	fulfill	both	duties	/	tasks	of	ANAF,	as	well	as	those	
of	 the	 Financial	 Guard	 and	 the	 National	 Customs	 Authority	 following	 the	
establishment	 of	 a	 single	 control	mechanism	meant	 to	 prevent	 parallelism	 and	 to	
supervise	 the	 observance	 of	 fiscal	 laws,	 in	 order	 to	 prevent	 and	 fight	 against	 any	
illegal	acts;	at	the	same	time,	this	structure,	via	 its	employees,	will	take	part	 in	the	
detection	and	fight	against	all	activities	which	might	generate	fraud	and	tax	evasion.	
The	 General	 Department	 fighting	 against	 tax‐related	 fraud	 will	 consist	 of	 8	
centralized	regional	offices.		
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Agenţia	Naţională	de	Administrare	Fiscală	(ANAF)	a	fost	înfiinţată	la	data	de	1	

octombrie	 2003	 în	 subordinea	 Ministerului	 Finanţelor	 Publice,	 prin	 Ordonanţa	
Guvernului	nr.	86/2003,	ca	organ	de	specialitate	al	administraţiei	publice	centrale.	A	
devenit	operaţională	începând	cu	ianuarie	2004,	dobândind	calitatea	de	instituţie	cu	
personalitate	 juridică	 proprie,	 prin	 desprinderea	 direcţiilor	 cu	 atribuţii	 în	
administrarea	veniturilor	statului	din	cadrul	Ministerului	Finanţelor	Publice1.		

                                                            
 Assistant	Professor	Ph.	D.,	“Dimitrie	Cantemir”	Christian	University,	Faculty	of	Law	Cluj‐Napoca. 
1		 	A	se	vedea	M.	Şt.	Minea,	C.	F.	Costaş,	Dreptul	Finanţelor	Publice,	vol.	I,	Drept	Financiar,	Ediţia	a	III‐a	
revizuită,	Universul	Juridic,	Bucureşti,	2013,	p.	37‐39.	
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Organ	de	specialitate	al	administraţiei	publice	centrale,	cu	atribuţii	în	aplicarea	
politicii	 de	 administrare	 fiscală,	 ANAF	 îşi	 desfăşoară	 activitatea	 în	 domeniul	
administrării	 veniturilor	 bugetare,	 prin	 intermediul	 procedurilor	 de	 gestiune,	
colectare,	control	fiscal	şi	dezvoltarea	unor	relaţii	de	parteneriat	cu	contribuabilii.		

Începând	 cu	 1	 ianuarie	 2007,	 data	 aderării	 României	 la	 Uniunea	 Europeană,	
administraţia	 fiscală	 română	 asigură	 schimburile	 de	 informaţii	 intracomunitare	 în	
ceea	 ce	 priveşte	 taxa	 pe	 valoarea	 adăugată	 şi	 accizele,	 precum	 şi	 adaptarea	
procesului	 de	 gestiune,	 colectare	 şi	 control,	 astfel	 încât	 să	 răspundă	 cerinţelor	
administraţiilor	 fiscale	 ale	 statelor	 membre	 ale	 Uniunii	 Europene.	 ANAF	 are	
misiunea	 de	 a	 asigura	 resursele	 pentru	 cheltuielile	 publice	 ale	 societăţii	 prin	
colectarea	şi	administrarea	eficace	şi	eficientă	a	impozitelor,	contribuţiilor	şi	a	altor	
sume	 datorate	 bugetului	 general	 consolidat,	 precum	 şi	 de	 a	 furniza	 informaţiile	
fiscale	necesare	conturării	politicii	economice	a	Guvernului.		

În	 prezent	 în	 cadrul	 ANAF	 este	 organizată	 şi	 funcţionează,	 Garda	 Financiară,	
Autoritatea	Naţională	a	Vămilor,	direcţiile	generale	ale	finanţelor	publice	judeţene	şi	
Direcţia	Generală	a	Finanţelor	Publice	a	Municipiului	Bucureşti.		

Având	în	vedere	necesitatea	consolidării	cadrului	legal	privind	lupta	împotriva	
evaziunii	 fiscale,	 ţinând	 seama	 de	 importanţa	 existenţei	 unui	 mecanism	 unic	 de	
control	 care	 să	 înlăture	 paralelismele	 şi	 să	 elimine	 astfel	 evaluarea	 fiscală	 diferită	
sau	 chiar	 contrară	 a	 aceleiaşi	 operaţiuni	 economice,	 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	
arieratelor,	 reducerea	 evaziunii	 fiscale	 şi	 creşterea	 veniturilor	 colectate,	 Guvernul	
României	 a	 adoptat	 o	 Ordonanţă	 de	 urgenţă2	 prin	 care	 Agenţia	 Naţională	 de	
Administrare	 Fiscală,	 se	 reorganizează	 ca	 urmare	 a	 fuziunii	 prin	 absorbţie	 şi	
preluarea	activităţii	Autorităţii	Naţionale	a	Vămilor	şi	a	activităţii	Gărzii	Financiare,	
instituţii	publice	care	se	desfiinţează.	

	Prin	urmare,	 având	 în	 vedere	 angajamentul	 asumat	de	România	 în	 raport	 cu	
Fondul	 Monetar	 Internaţional,	 reorganizarea	 ANAF	 a	 fost	 considerată	 necesară	
pentru	 reglementarea	 în	 mod	 unitar	 şi	 identificarea	 unor	 soluţii	 viabile	 de	
administrare	de	care	să	profite	atât	contribuabilii,	cât	şi	administraţia	fiscală.	

Considerăm	utilă	o	analiză	a	modificărilor	legislative	şi	totodată	a	modalităţilor	
de	punere	 în	practică	 a	 acestora,	 în	 contextul	 în	 care	 în	 ţara	 noastră,	probabil	 cea	
mai	stringentă	problemă,	este	tocmai	acest	haos	legislativ	creat	de	multitudinea	de	
acte	 normative	 care	 se	 succed	 şi	 greutatea	 implementării	 lor.	 De	 multe	 ori,	 o	
modificare	legislativă	are	efecte	negative	–	chiar	dacă	regulile	instituite	sunt	pozitive	
–	prin	simplul	fapt	că	aceasta	conduce	la	necesitatea	înţelegerii	şi	aplicării	la	nivelul	
întregii	 societăţi.	Mai	mult,	o	astfel	de	modificare	care	 impune	restructurarea	unei	
instituţii	 publice	 atât	 de	 importante,	 la	 nivelul	 întregii	 ţări,	 prin	 desfiinţarea	 unor	
instituţii/structuri	şi	crearea	altora	noi,	ar	putea	fi	problematică	şi	costisitoare.	

                                                            
2	 	O.U.G.	 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.	
publicată	în	Monitorul	Oficial	al	României,	partea	I,	nr.	389	din	data	de	29	iunie	2013.		
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Această	măsură	este	menită	să	eficientizeze	modul	de	organizare	şi	distribuţia	
ineficientă	 a	 personalului.	 În	 prezent,	 Fiscul	 are	 câte	 o	 direcţie	 în	 fiecare	 judeţ	
condusă	 de	 director	 executiv,	 cu	 alte	 215	 administraţii	 ale	 finanţelor	 publice	
(municipale,	de	sector,	 locale,	 comunale)	asociate	 fiecăreia	din	cele	42	de	 instituţii	
intermediare.	 Toate	 aceste	 structuri	 includ	 funcţii	 de	 directori	 executivi	 adjuncţi,	
şefi	 de	 administraţii,	 şefi	 de	 administraţii	 adjuncţi,	 iar	 personalul	 din	 teritoriu	 nu	
este	 proporţional	 cu	 numărul	 de	 contribuabili	 administraţi	 sau	 cu	 veniturile	
realizate.	Din	această	cauză,	Municipiul	Bucureşti	şi	o	serie	de	judeţe	cu	un	potenţial	
economic	 ridicat	 şi	 un	 mare	 număr	 de	 contribuabili	 au	 structuri	 de	 administrare	
fiscală	 relativ	 reduse,	 în	 timp	 ce	 în	 judeţe	mai	mici	 şi	 cu	mai	 puţini	 contribuabili	
personalul	este	supradimensionat.	

În	 conformitate	 cu	noile	prevederi,	personalul	Autorităţii	Naţionale	 a	Vămilor	
va	fi	preluat	în	cadrul	Agenţiei	Naţionale	de	Administrare	Fiscală	sau	în	structurile	
subordonate	şi	se	va	face	în	limita	numărului	de	posturi	aprobat	şi	va	fi	încadrat	pe	
funcţii	 publice	 generale	 sau	 specifice.	 Mai	 precis,	 aceiaşi	 funcţionari	 publici,	 vor	
primi	 o	 altă	 denumire/statut,	 vor	 avea	 o	 altă	 conducere,	 însă	 vor	 defăşura	 în	
principiu	aceiaşi	activitate.	

În	 interiorul	 noului	 ANAF,	 Direcţia	 Generală	 a	 Vămilor	 va	 fi	 autonomă,	 iar	
Direcţia	Generală	de	Administrare	a	Marilor	Contribuabili,	care	colectează	în	prezent	
50%	din	 veniturile	ANAF,	 va	 funcţiona	 la	 acelaşi	 nivel	 cu	direcţiile	 regionale	 şi	 va	
avea	personalitate	juridică.	

Totodată,	 în	 cadrul	 Agenţiei	 Naţionale	 de	 Administrare	 Fiscală	 se	 înfiinţează	
Direcţia	generală	antifraudă	fiscală,	structură	fără	personalitate	juridică,	cu	atribuţii	
de	prevenire	şi	combatere	a	actelor	şi	faptelor	de	evaziune	fiscală	şi	fraudă	fiscală	şi	
vamală,	care	va	fi	coordonată	de	un	vicepreşedinte,	cu	rang	de	subsecretar	de	stat,	
numit	prin	decizie	a	prim‐ministrului,	şi	condusă	de	un	inspector	general	antifraudă,	
ajutat	 de	 inspectori	 generali	 adjuncţi	 antifraudă.	 În	 cadrul	 structurii	 centrale	 a	
Direcţiei	generale	antifraudă	fiscală	urmează	să	funcţioneze	pe	lângă	structurile	de	
prevenire	şi	control	Direcţia	de	combatere	a	fraudelor,	care	va	acorda	suport	tehnic	
de	 specialitate	 procurorului	 în	 efectuarea	 urmăririi	 penale	 în	 cauzele	 având	 ca	
obiect	infracţiuni	economico‐financiare.		

În	exercitarea	atribuţiilor	de	serviciu,	inspectorii	antifraudă	din	cadrul	Direcţiei	
de	combatere	a	fraudelor	efectuează,	din	dispoziţia	procurorului,	constatări	tehnico‐
ştiintifice	care	constituie	mijloace	de	probă,	în	condiţiile	legii,	investigaţii	financiare	
în	 vederea	 indisponibilizării	 de	 bunuri	 şi	 orice	 alte	 verificări	 în	 materie	 fiscală	
dispuse	 de	 procuror.	 În	 scopul	 efectuării	 cu	 celeritate	 şi	 în	 mod	 temeinic	 a	
activităţilor	 de	 descoperire	 şi	 de	 urmărire	 a	 infracţiunilor	 economico‐financiare,	
pentru	 clarificarea	 unor	 aspecte	 tehnice	 în	 activitatea	 de	 urmărire	 penală,	
inspectorii	antifraudă	din	cadrul	Direcţiei	de	combatere	a	fraudelor	îşi	vor	desfăşura	
activitatea	 în	 cadrul	 parchetelor,	 prin	 detaşare	 sub	 autoritatea	 exclusivă	 a	
conducătorului	parchetului	în	cadrul	căruia	funcţionează3.	

                                                            
3	 	În	cadrul	parchetelor	îşi	pot	desfăşura	activitatea	specialişti	în	domeniul	economic,	financiar,	bancar,	
vamal,	informatic,	precum	şi	în	alte	domenii,	pentru	clarificarea	unor	aspecte	tehnice	în	activitatea	de	
urmărire	penală.		
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Persoanele	 care	 vor	 ocupa	 funcţii	 publice	 de	 inspector	 antifraudă	 înlocuiesc	
practic	 comisarii	 Gărzii	 Financiare	 şi	 evident	 posturile	 pentru	 care	 urmează	 să	 se	
susţină	concurs	(în	condiţiile	 legii)	vor	putea	fi	ocupate	de	către	aceştia.	Analizând	
condiţiile	prevăzute	de	actuala	reglementare	comparativ	cu	Ordonanţa	de	Urgenţă	a	
Guvernului	 nr.	 91/2003	 privind	 organizarea	 Gărzii	 Financiare4	 şi	 Hotărârea	
Guvernului	 nr.	 1324/2009	 privind	 organizarea	 şi	 funcţionarea	 Gărzii	 Financiare5,	
vom	 descoperi	 o	 serie	 de	 similitunini	 care	 întăresc	 susţinerile	 anterioare.	 În	
momentul	 de	 faţă	 organizarea	 şi	 funcţionarea	 Gărzii	 Financiare	 este	 o	 problemă	
controversată	 deoarece	 există	 două	 regulemente	 privind	 organizatrea	 şi	
funcţionarea	acestei	instituţii	care	se	aplică	concomitent,	creându‐se	confuzie	atât	în	
rândul	contribuabililor	cât	şi	în	rândul	funcţionarilor6.		

Astfel,	 în	 exercitarea	 atribuţiilor	 de	 serviciu,	 personalul	 din	 cadrul	 Agenţiei	
Naţionale	de	Administrare	Fiscală	care	ocupă	funcţii	publice	de	inspector	antifraudă	
este	investit	cu	exerciţiul	autorităţii	publice	şi	beneficiază	de	protecţie.	Potrivit	legii	
aceştia	poartă,	în	timpul	serviciului,	uniformă,	însemne	distinctive,	ecusoane	şi,	după	
caz,	 armament	 şi	 alte	 mijloace	 tehnice	 utilizate	 ca	 mijloc	 individual	 de	 apărare,	
protecţie	 şi	 comunicare,	 care	 se	 atribuie	 gratuit.	 În	 anumite	 situaţii,	 în	 realizarea	
atribuţiilor	de	serviciu,	inspectorii	antifraudă	pot	îmbrăca	ţinuta	civilă.	

În	 îndeplinirea	 atribuţiilor	 ce	 le	 revin,	 inspectorii	 antifraudă,	 asemeni	
comisarilor	Gărzii	Financiare7,	au	o	serie	de	drepturi	printre	care8:		

a)	să	efectueze	controale	în	toate	spaţiile	în	care	se	produc,	se	depozitează	sau	
se	 comercializează	 bunuri	 şi	 servicii	 ori	 se	 desfăşoară	 activităţi	 care	 cad	 sub	
incidenţa	actelor	normative	naţionale,	 inclusiv	 transpuse	din	 legislaţia	comunitară,	
în	vigoare	cu	privire	la	prevenirea,	descoperirea	şi	combaterea	oricăror	acte	şi	fapte	
care	sunt	interzise	de	acestea;		

b)	 să	 verifice,	 în	 condiţiile	 legii,	 respectarea	 reglementărilor	 legale	 privind	
circulaţia	mărfurilor	pe	drumurile	publice,	pe	căi	 ferate	şi	 fluviale,	 în	porturi,	 gări,	
autogări,	 aeroporturi,	 interiorul	 zonelor	 libere,	 în	 vecinătatea	 unităţilor	 vamale,	
antrepozite,	precum	şi	în	alte	locuri	în	care	se	desfăşoară	activităţi	economice;		

c)	 să	 verifice	 legalitatea	 activităţilor	 desfăşurate,	 existenţa	 şi	 autenticitatea	
documentelor	 justificative	 în	 activităţile	 de	 producţie	 şi	 prestări	 de	 servicii	 ori	 pe	
timpul	 transportului,	 depozitării	 şi	 comercializării	 bunurilor	 şi	 să	 aplice	 sigilii	
pentru	asigurarea	integrităţii	bunurilor;		

d)	să	dispună	măsuri,	în	condiţiile	legislaţiei	fiscale,	cu	privire	la	confiscarea,	în	
condiţiile	 legii,	 a	 bunurilor	 a	 căror	 fabricaţie,	 depozitare,	 transport	 sau	 desfacere	
este	ilicită,	precum	şi	a	veniturilor	realizate	din	activităţi	comerciale	ori	prestări	de	
servicii	nelegale	 şi	 să	 ridice	documentele	 financiar‐contabile	 şi	de	altă	natură	 care	
pot	servi	la	dovedirea	contravenţiilor	sau,	după	caz,	a	infracţiunilor;		

                                                            
4	 Publicată	 în	 Monitorul	 Oficial	 al	 României,	 Partea	 I,	 nr.	 712	 din	 13	 octombrie	 2003,	 aprobată	 cu	
modificări	prin	Legea	nr.	132/2004,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.	
5		Publicată	în	Monitorul	Oficial	al	României,	Partea	I,	nr.	800	din	24	noiembrie	2009,	cu	modificările	şi	
completările	ulterioare.	
6	 Pentru	detalii,	a	se	vedea	M.	Şt.	Minea,	C.	F.	Costaş,	op.	cit.,	p.	177.	
7	 Pentru	 detalii	 privind	 atribuţiile	 comisarilor	 Gărzii	 Financiare,	 a	 se	 vedea	 Cristina	 Oneţ,	 Dreptul	
Finanţelor	Publice,	Partea	Generală,	Lumina	Lex,	Bucureşti,	2005,	p.	294	şi	urm.	
8	 În	conf	cu	art.	6	din	OUG	74/2013	citată	anterior.	
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e)	 să	 dispună	 luarea	măsurilor	 asiguratorii	 ori	 de	 câte	 ori	 există	 pericolul	 ca	
debitorul	să	se	sustragă	de	la	urmărire	sau	să	îşi	ascundă,	să	îşi	înstrăineze	ori	să	îşi	
risipească	 patrimoniul,	 iar	 dacă	 în	 desfăşurarea	 activităţii	 specifice	 constată	
împrejurări	 privind	 savârşirea	 unor	 fapte	 prevăzute	 de	 legea	 penală	 în	 domeniul	
evaziunii	fiscale,	să	sesizeze	organele	de	urmărire	penală9;		

f)	să	legitimeze	şi	să	stabilească	identitatea	administratorilor	entităţilor	controlate,	
precum	 şi	 a	 oricăror	 persoane	 implicate	 în	 săvârşirea	 faptelor	 de	 fraudă	 şi	 evaziune	
fiscală	şi	vamală	constatate	şi	să	solicite	acestora	explicaţii	scrise,	după	caz;		

g)	 să	 reţină	 documente,	 în	 condiţiile	 Codului	 de	 procedură	 fiscală,	 să	 solicite	
copii	certificate	de	pe	documentele	originale,	să	preleveze	probe,	eşantioane,	mostre	
şi	 alte	 asemenea	 specimene	 şi	 să	 solicite	 efectuarea	 expertizelor	 tehnice	 necesare	
finalizării	 actului	 de	 control.	 Analiza	 şi	 examinarea	 probelor,	 eşantioanelor	 şi	
mostrelor,	precum	şi	expertizele	tehnice	se	fac	în	laboratoare	de	specialitate	agreate,	
cheltuielile	 privind	 efectuarea	 acestora,	 inclusiv	 cele	 legate	 de	 depozitarea	 şi	
manipularea	mărfurilor	confiscate	fiind	suportate	din	fondurile	special	alocate	prin	
bugetul	de	venituri	şi	cheltuieli;		

h)	 să	 constate	 contravenţiile	 şi	 să	 aplice	 sancţiunile	 corespunzătoare,	 potrivit	
competenţelor	prevăzute	de	lege;		

i)	 să	 aplice	 măsurile	 prevăzute	 de	 normele	 legale,	 să	 verifice	 din	 punct	 de	
vedere	fiscal,	să	documenteze,	să	întocmească	acte	de	control	operativ	planificat	sau	
inopinat	 privind	 rezultatele	 verificărilor,	 să	 aplice	măsurile	 prevăzute	 de	 normele	
legale	şi	să	sesizeze	organele	competente	în	vederea	valorificării	constatărilor;		

j)	 să	 oprească	 mijloacele	 de	 transport,	 în	 condiţiile	 legii,	 pentru	 verificarea	
documentelor	de	însoţire	a	bunurilor	şi	persoanelor	transportate;		

k)	 să	 solicite,	 în	 condiţiile	 legii,	 date	 sau,	 după	 caz,	 documente,	 de	 la	 orice	
entitate	 privată	 şi/sau	 publică,	 în	 scopul	 instrumentării	 şi	 fundamentării	
constatărilor	cu	privire	la	săvârşirea	unor	fapte	care	contravin	legislaţiei	în	vigoare	
în	domeniul	financiar	fiscal	şi	vamal;		

l)	 în	timpul	exercitării	atribuţiilor	de	serviciu	să	poarte	uniformă,	să	păstreze,	
să	 folosească	 şi	 să	 facă	 uz	 de	 armamentul	 şi	 mijloacele	 de	 apărare	 din	 dotare,	 în	
condiţiile	legii;		

m)	 să	 utilizeze	 mijloacele	 auto	 purtând	 însemne	 şi	 dispozitive	 de	 avertizare	
sonore	şi	luminoase	specifice,	în	condiţiile	legii;		

n)	să	constituie	şi	să	utilizeze	baze	de	date,	 inclusiv	ale	altor	instituţii	publice,	
necesare	pentru	prevenirea	evaziunii	fiscale,	infracţiunilor	economico‐financiare	şi	a	
altor	 fapte	 ilicite	 în	 domeniul	 fiscal	 şi	 vamal.	 Accesul	 la	 bazele	 de	 date	 ale	 altor	
instituţii	sau	persoane	juridice	se	face	pentru	îndeplinirea	atribuţiilor	prevăzute	de	
prezenta	 ordonanţă	 de	 urgenţă	 şi	 cu	 respectarea	 dispoziţiilor	 legale	 privind	
protecţia	datelor	cu	caracter	personal	şi	 informaţiile	clasificate,	 condiţiile	concrete	
urmând	 a	 fi	 stabilite	 prin	 protocoale	 încheiate	 cu	 respectivele	 instituţii	 sau	
persoane;		

                                                            
9	 	În	condiţiile	Ordonanţei	Guvernului	nr.	92/2003	privind	Codul	de	procedură	fiscală,	republicată,	cu	
modificările	şi	completările	ulterioare	(Codul	de	procedură	fiscală).	
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o)	să	efectueze	verificări	necesare	prevenirii	şi	descoperirii	 faptelor	de	fraudă	
şi	evaziune	fiscală	şi	vamală;		

p)	să	efectueze	operaţiuni	de	control	tematic.		
În	 condiţiile	 constatării	 unor	 împrejurări	 privind	 savârşirea	 unor	 fapte	

prevăzute	 de	 legea	 penală	 în	 domeniul	 financiar‐fiscal	 sau	 vamal	 inspectorii	
antifraudă	 întocmesc	 procese‐verbale	 şi	 acte	 de	 control	 în	 baza	 cărora	 sesizează	
organele	 de	 urmărire	 penală	 cu	 privire	 la	 faptele	 constatate.	 Încă	 din	 anul	 2009,	
Garda	 Financiară	 poate,	 la	 solicitarea	 procurorului,	 poate	 să	 efectueze	 constatări	
care	pot	constitui	mijloace	de	probă.	O	astfel	de	anchetă	este	posibilă	tocmai	pentră	
că	 această	 instituţie	 are	 atribuţii	 generale,	 extrem	 de	 largi	 şi	 nesupuse	 niciunui	
control	judiciar.10	

Un	 element	 de	 noutate	 este	 faptul	 că	 inspectorul	 general	 antifraudă	 şi	
inspectorii	generali	adjuncţi	antifraudă	se	numesc	prin	decizie	a	prim‐ministrului11.		

Această	 reorganizare	 a	 ANAF	 este	 denumită	 în	 rândul	 contribuabililor	 şi	 a	
actualilor	 funcţionari	 publici	 ca	 fiind	 o	 regionalizare	 a	 instituţiei,	 aceştia	
considerând	 că	 reorganizarea	 ca	 urmare	 a	 fuziunii	 prin	 absorbţie	 şi	 preluarea	
activităţii	Autorităţii	Naţionale	a	Vămilor	şi	a	Gărzii	Financiare,	va	face	să	dispară	o	
mare	parte	 a	 angajaţilor	direcţiilor	 judeţene	ale	 finanţelor	publice	prin	desfacerea	
contractelor	de	muncă	şi,	eventual,	relocarea	lor	la	regiune	sau	în	alte	instituţii.	

Actuala	reglementare	prevede	că	direcţiile	generale	se	vor	desfiinţa,	iar	tot	ceea	
ce	 înseamnă	 organism	 suport	 din	 cadrul	 direcţiilor	 generale	 (salarizare,	 serviciu	
resurse	umane,	 contestaţii,	 contabilitate)	 vor	 fi	mutate	 la	 direcţiile	 regionale.	Asta	
înseamnă	 că	 o	 mare	 parte	 din	 personalul	 direcţiilor	 publice	 dispare.	 Se	 face	 o	
relocare	a	costurilor	acolo.	Posturile	vor	fi	mutate,	dar	foarte	puţini	oameni,	care	au	
acumulat	experienţa,	se	vor	muta	acolo.	O	parte	vor	fi	relocaţi	în	administraţie,	sau	
în	alte	părţi.	Este	clar	că	ordonanţa	prevede	că	posturile	vor	dispărea,	cum	vor	fi	ele	
	preluate	se	va	clarifica	prin	normele	de	aplicare.	Ei	nu	vor	fi	mutaţi	pe	alte	posturi,	
ci	 li	 se	 va	 desface	 contractul	 de	 muncă.	 Dacă	 ei	 vor	 opta	 să	 dea	 concurs	 pentru	
posturi	în	direcţia	regională,	este	opţiunea	lor,	dar	nu	vor	avea	prioritate.	

În	 momentul	 de	 faţă	 se	 vorbeşte	 despre	 o	 relocare	 a	 Direcţiilor	 Generale	 a	
Finanţelor	 Publice	 în	 oraşele	 mari	 din	 regiuni,	 ţinându‐se	 cont	 de	 organizarea	 în	
astfel	de	perimetre	a	Curţilor	de	Apel	 cărora	 le	 sunt	 arondate	mai	multe	 judeţe	 şi	
este	clar	că	o	mobilitate	a	personalului	este	aproape	imposibilă.	În	condiţiile	în	care	
aceste	 posturi	 se	 desfiinţează	 actualii	 angajaţi	 vor	 fi	 nevoiţi	 să	 susţină	 un	 concurs	
pentru	ocuparea	noilor	posturi	de	muncă12.		

                                                            
10		A	se	vedea	pentru	mai	multe	comentarii	M.	Şt.	Minea,	C.	F.	Costaş,	op.	cit.,	p.	179‐180.	
11		Această	numire	se	 realizează	prin	derogare	de	 la	prevederile	Legii	nr.	188/1999	privind	Statutul	
functionarilor	publici,		republicată	în	Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	365	din	29/05/2007.		
12		Conducerea	 ANAF	 a	 stabilit	 aria	 de	 competenta	 regionala	 a	 fostelor	 directii	 judetene	 ca	 urmare	 a	
reorganizarii	 institutiei.	 Direcţiile	 regionale	 vor	 fi	 în	 următoarele	 municipii:	 Iaşi,	 Cluj‐Napoca,	
Timişoara,	Ploieşti,	Braşov,	Craiova,	Galaţi	 şi	Bucureşti	 .	 "Avand	 in	vedere	recentele	modificari	aduse	
organizarii	 si	 functionarii	 Agentiei	 Nationale	 de	 Administrare	 Fiscala	 prin	 Hotararea	 Guvernului	 nr.	
520/2013,	prin	care	a	fost	stabilita	si	aria	de	competenta	a	directiilor	generale	regionale	ale	finantelor	
publice,	dispozitiile	Ordinului	presedintelui	Agentiei	Nationale	de	Administrare	Fiscala	nr.	2224/2011	
sunt	abrogate	implicit",	se	arată	într‐un	comunicat	remis	către	HotNews	de	catre	ANAF.	



	

Fiat	Iustitia				No.	1/2013	 Anca	GEOROCEANU	44

Consecinţa	 este	 în	 primul	 rând	 asupra	 mediului	 economic,	 contribuabilii	
mijlocii	 vor	 fi	 administraţi	 la	 direcţia	 regională,	 ceea	 ce	 înseamnă	 că	 fiecare	
contribuabil	mijlociu,	cei	care	sunt	de	 fapt	motorul	principal	al	economiei	române,	
va	trebui	să	aibă	un	corespondent	 în	oraşul	reşedinţă	de	regiune,	şi	eventual	chiar	
schimbarea	 sediului	 administrativ	 acolo.	 Practic,	 îi	 va	 determina	 pe	 agenţii	
economici	să	meargă	înspre	regiune.	Pe	termen	mediu	şi	lung,	judeţele,	în	afara	celui	
care	 va	 avea	 reşedinţa	 de	 regiune,	 vor	 avea	 de	 suferit	 prin	 creşterea	 numărului	
şomerilor,	dar	şi	scăderi	pe	piaţa	imobiliară,	deoarece	va	exista	tendinţa	de	relocare	
a	cetăţenilor	acolo	din	celelalte	oraşe.	

Prin	 urmare,	 se	 înfiinţează	 în	 subordinea	 Agenţiei	 Naţionale	 de	 Administrare	
Fiscală	 direcţiile	 generale	 regionale	 ale	 finanţelor	 publice,	 instituţii	 publice	 cu	
personalitate	juridică,	care	sunt	conduse	de	un	director	general	care	este,	funcţionar	
public.	 Acestea	 se	 înfiinţează	 prin	 transformarea	 direcţiei	 generale	 a	 finanţelor	
publice	 a	 judeţului	 în	 care	 va	 fi	 stabilit	 sediul	 direcţiei	 generale	 regionale,	 prin	
fuziunea	prin	absorbţie	a	celorlalte	direcţii	generale	judeţene	ale	finanţelor	publice.	
Direcţiile	generale	regionale	ale	finanţelor	publice	preiau	activitatea	şi	competenţele	
tuturor	 direcţiilor	 generale	 judeţene	 ale	 finanţelor	 publice	 absorbite	 din	 aria	 de	
competenţă,	 precum	 şi	 a	 tuturor	 structurilor	 teritoriale	 subordonate	 acestora.	
Direcţiile	generale	judeţene	ale	finanţelor	publice	care	se	reorganizează	prin	fuziune	
prin	absorbţie	în	cadrul	direcţiilor	generale	regionale	ale	finanţelor	publice	îşi	pierd	
personalitatea	juridică.	

În	ceea	ce	priveşte	patrimoniul,	arhiva,	prevederile	bugetare,	execuţia	bugetară	
până	la	data	reorganizării	şi	orice	alte	bunuri	ale	Autorităţii	Naţionale	a	Vămilor,	a	
Gărzii	 financiare	 şi	 ale	 direcţiilor	 generale	 ale	 finanţelor	 publice	 judeţene	 sunt	 –	
evident	–	preluate	de	ANAF	şi	de	direcţiile	generale	regionale	ale	finanţelor	publice.	
Chiar	 şi	 procedurile	 aflate	 în	derulare	 la	 nivelul	 instituţiilor	 care	 se	 reorganizează	
vor	 fi	 continuate	de	ANAF,	 respectiv	de	direcţiile	 generale	 regionale	 ale	 finanţelor	
publice,	 care	 se	 subrogă	 în	 drepturile	 şi	 obligaţiile	 acestora,	 (actele	 îndeplinite	
anterior	 rămânând	 valabile),	 iar	 pentru	 litigiile	 aflate	 pe	 rolul	 instanţelor	
judecătoreşti,	 indiferent	 de	 faza	 de	 judecată,	 noile	 structuri	 se	 subrogă	 în	 toate	
drepturile	 şi	 obligaţiile	 instituţiilor	 absorbite,	 şi	 dobândesc	 calitatea	 procesuală	 a	
acestora13.		

Prin	 urmare,	 în	 vederea	 realizării	 atribuţiilor,	 pentru	 prevenirea	 actelor	 şi	
faptelor	 de	 evaziune	 şi	 fraudă	 fiscală,	 Agenţia	 Naţională	 de	 Administrare	 Fiscală	
efectuează	controlul	operativ	şi	inopinat	cu	privire	la14:		

a)	respectarea	actelor	normative	în	scopul	prevenirii,	descoperirii	şi	combaterii	
oricăror	acte	şi	fapte	de	evaziune	fiscală	şi	fraudă	fiscală	şi	vamală;		

b)	 respectarea	 normelor	 de	 comerţ,	 urmărind	 prevenirea,	 depistarea	 şi	
înlăturarea	evaziunii	fiscale	şi	fraudelor	fiscale	şi	vamale;		

                                                            
13		Agenţia	de	Administrare	Fiscală	se	subrogă	în	drepturile	şi	obligaţiile	Autorităţii	Naţionale	a	Vămilor	
şi	 Gărzii	 Financiare	 de	 la	 momentul	 fuziunii	 prin	 absorbţie,	 respectiv	 de	 la	 momentul	 desfiinţării	
acestora,	mai	precis	 la	 trecerea	unui	 termen	de	120	de	zile	de	 la	 intrarea	 în	vigoare	a	OUG	74/2013	
privind	restructurarea	ANAF.	
14		În	conf.	cu	art.	14	din	OUG	74/2013.	
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c)	modul	de	producere,	depozitare,	circulaţie	şi	valorificare	a	bunurilor,	în	toate	
locurile	şi	spaţiile	în	care	se	desfăşoară	activitatea	operatorilor	economici;		

d)	participarea,	 în	colaborare	cu	organele	de	specialitate	ale	altor	ministere	şi	
instituţii	specializate,	 la	acţiuni	de	depistare	şi	combatere	a	activităţilor	 ilicite	care	
generează	fenomene	de	evaziune	şi	fraudă	fiscală	şi	vamală15.		

Încă	 de	 la	 începutul	 anului	 2013	 au	 fost	 luate	 măsuri	 de	 eficientizare	 a	
sistemului	 fiscal	 din	 ţara	 noastră,	 una	 dinre	 acestea	 ar	 fi	 că	 Agenţia	 Naţională	 de	
Administrare	 Fiscală	 şi‐a	 schimbat	 întreaga	 conducere,	 însă	 fără	 rezultatele	
scontate,	iar	acum	se	află	într‐un	proces	de	reorganizare16.	

În	 Ordonanţa	 de	 urgenţă	 se	 prevede	 reorganizarea	 Agenţiei	 Naţionale	 de	
Administrare	 Fiscală,	 ca	 urmare	 a	 fuziunii	 prin	 absorbţie	 şi	 preluarea	 activităţii	
Autorităţii	Naţionale	a	Vămilor	şi	prin	preluarea	activităţii	Gărzii	Financiare,	ceea	ce	
înseamnă	că	serviciile	de	inspecţie	fiscală	vor	continua	să	existe	la	nivelul	judeţelor	
şi	nu	vor	fi	afectate	de	reorganizare.	

În	concluzie,	considerăm	această	măsură	de	reorganizare	a	ANAF	neoportună,	
cel	 puţin	 pentru	 motivul	 că	 o	 asemenea	 schimbare	 este	 una	 foarte	 complexă	 cu	
implicaţii	 şi	 rigori	multiple,	 care	vor	 fi	 foarte	greu	de	digerat	şi	de	pus	 în	practică.	
Credem	că	legiutorul	ar	fi	trebuit	să	se	concentreze	la	metode	mai	simple	prin	care	
să	 stimuleze	 colectarea	 de	 venituri	 publice	 şi	 să	 reglementeze	 eventuale	 facilităţi,	
înlesniri	şi	reduceri	pentru	contribuabili,	cu	scopul	de	a	stimula	economia	naţională	
prin	reducerea	economiei	subterane.	

Este	 evident,	 că	 la	 nivel	 naţional,	 marea	 majoritate	 a	 contribuabililor,	 fiind	
împovăraţi	pente	măsură	de	coeficientul	fiscal,	sustrag	–	prin	diverse	metode	‐	de	la	
impunere	părţi	mari	din	materia	impozabilă	pentru	a	preveni	starea	de	insolvenţă.	
Încasările	mici	la	buget	sunt	explicate	de	faptul	că	taxele,	impozitele	şi	contribuţiile	
sunt	prea	mari;	astfel	multe	firme	au	intrat	în	incapacitate	de	plată,	în	ultimii	ani17.	
Chiar	dacă	apare	ca	un	cerc	vicios	–	obligaţii	fiscale	mari	şi	numeroase	care	împing	
contribuabilul	la	fapte	de	evaziune	fiscală	–	considerăm	că	legiuitorul	ar	trebui	să	fie	
cel	care	face	un	prim	pas	prin	reducerea	cotelor	de	impunere,	care	astfel	s‐ar	putea	
aşeza	asupra	unei	materii	impozabile	reale,	cosiderabil	mai	consistente.		

	

                                                            
15		A.N.A.F.,	 în	 exercitarea	 atribuţiilor	 proprii,	 încheie,	 ca	 urmare	 a	 controalelor	 efectuate,	 procese	
verbale	 de	 control/acte	 de	 control	 pentru	 stabilirea	 stării	 de	 fapt	 fiscale,	 pentru	 constatarea	 şi	
sancţionarea	 contravenţiilor,	 precum	 şi	 pentru	 constatarea	 împrejurărilor	 privind	 săvârşirea	 unor	
fapte	prevăzute	de	legea	penală.	
16		În	2013	colectarea	veniturilor	 la	buget	a	 scăzut	cu	0,2	%	din	PIB	 în	prima	 jumătate	a	anului.Chiar	
dacă	economia	dă	semne	de	revenire,	profitul	firmelor	se	lasă	aşteptat.	Încasările	Fiscului	din	impozitul	
pe	 profit	 adunat	 de	 la	 companii	 au	 scăzut	 cu	 5,3	 %	 faţă	 de	 perioada	 similară	 a	 anului	 trecut,	 iar	
încasările	din	taxele	vamale	au	scăzut	cu	3,5%.	
17	 	90.000	 de	 companii	 au	 ajuns	 în	 insolvenţă,	 iar	 135.000	 de	 IMM‐uri	 au	 dispărut	 complet	 din	
economie	între	2008	–	2012.	


