
 
 
 
 
 
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
H O T Ă R Â R E 

 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  
 
 
 
 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României 
Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 4, alineatul (1), litera h) se modifică �i va avea următorul 

cuprins: 
„h) apărarea intereselor fiscale ale Uniunii Europene.” 
 
2. La articolul 4, alineatul (2), punctul 38 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
  

“38. exercită inspecţia fiscală în vederea identificării şi combaterii fraudei 
fiscale la toate categoriile de contribuabili, indiferent de mărimea şi forma de 
organizare;” 

 
3. La articolul 4, alineatul (2), după punctul 38 se introduce un nou punct, 

punctul 381 care va avea urmatorul cuprins: 
  

“381. aplică prevederile legale în vigoare în domeniul verificării situaţiei 
fiscale personale a contribuabililor persoane fizice cu privire la impozitul pe venit;” 

 
4. La articolul 5, alineatul (1), litera a) se modifică �i va avea următorul 

cuprins: 
 “a) să exercite nemijlocit şi neîngrădit inspecţia fiscală şi controlul operativ şi 

inopinat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;” 
 
5.      La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 “(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului 
Bucureşti este de 24.803, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente 
cabinetelor demnitarilor.” 
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 6.      La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(2) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are 

calitatea de personal contractual, beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile 
prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată .” 

 
7.  Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1 şi 2,  care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
8. La anexa nr. 3 nota de subsol (**) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“ **) Cele 30 de autoturisme sunt destinate pentru activitatea Corpului de control, 
Direcţiei generale de coordonare a inspecţiei fiscale, Direcţiei generale verificări fiscale şi 
Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili - activitatea de inspecţie fiscală şi 
vor fi conduse de inspectorii nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală.” 

 
Art. II. – Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în structura organizatorică se 

aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 
respectarea termenelor şi a procedurilor prevăzute de lege. 

 
 

PRIM-MINISTRU 
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU 

 
 
 

Contrasemnează: 
 

Ministrul Finanţelor Publice, 
Bogdan Alexandru Drăgoi 
 
Ministrul Muncii, Familiei şi  
Protecţiei Sociale, 
Claudia Boghicevici 


