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Anexa nr. 2 

 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
pentru organizarea și desf ășurarea concursului/examenului de promovare în gradu l 
profesional imediat superior celui de ținut de c ătre inspectorii antifraud ă din cadrul  

Direc ţiei generale antifraud ă fiscal ă  
 

1. Constituția României; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 

Titlul I – Dispoziții generale 

Titlul II – Impozitul pe profit 

Titlul III – Impozitul pe venitul microîntreprinderilor 

Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată 

Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale 

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

Titlul I - Dispoziții generale 

Titlul II - Raportul juridic fiscal 

Titlul III - Dispoziții procedurale generale 

Titlul IV - Înregistrarea fiscală 

Titlul V - Stabilirea creanțelor fiscale 

Titlul VI - Controlul fiscal, Capitolul III - Controlul antifraudă 

Titlul VII - Colectarea creanțelor fiscale, Capitolul V – Garanții și Capitolul VI - Măsuri 
asigurătorii 
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7. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

8. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări 
şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările 
și completările ulterioare;  

9. Legea prevenirii nr. 270/2017; 

10. Ordonanţa 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 aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
74/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999  privind obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

12. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 


