
Minuta dezbaterii publice privind modificarea H.G. nr. 520/2013 

 

În data de 24 octombrie 2018 a avut loc dezbaterea publică referitoare la proiectul 
hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), cu 
modificările și completările ulterioare. 

Din partea sindicatelor au participat: 
- Vasile Marica, președinte Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor - SedLex; 
- Liviu Toader, președinte SindFisc; 
- Negoiță Voinea, vicepreședinte ProLex; 
- Radu Nicolae Adrian, președinte Sindicatul Liber Finanțe Publice Buzău - SedLex; 
- Fănică Aurel, președinte Sindicatul Finanțe Publice Prahova - SedLex;  
- Radu Cosmin Tomșa, președinte, Sindicatul Finanțe Publice Târgoviște - SedLex; 
- Pârvu Mihai Valentin, președinte, Sindicatul Finanțe Publice Argeș - SedLex; 
- Dumitru Camelia, președinte Sindicatul Finanțe Publice Teleorman - SedLex. 
 
Din partea ANAF: 
- Dana Condoiu, director general DGORU; 
- Luiza Geambașu, director general adjunct DGJ; 
- Tudor Rudau, inspector sef antifrauda DGAF; 
- Radu Răceu, DGJ; 
- Ilie Lilian, director general adjunct DGESCS; 
- Sabina Zereș, șef serviciu comunicare și relații publice; 
- Oana Ghencea, servicul de comunicare și relații publice. 
 
Din partea presei: 
- Marius Oncu, Profit.ro; 
- Alina Botezatu, Mediafax. 
 
La dezbatere au asistat și reprezentanți ai Serviciului de comunicare și relații publice 
din  Ministerul Finanțelor Publice - organizator al dezbaterii publice: 
- Ștefania Manole, șef birou relații mass media; 
- Bogdan Grunevici, șef birou informare publică și transparență. 
 

Reprezentanții ANAF au deschis dezbaterea cu o prezentare a proiectului de H.G. și 
fundamentarea acestuia, în care principalele modificări se referă la transferul activității 
de administrare a contribuabililor mijlocii la administrațiile județene ale finanțelor 
publice, adoptarea unor măsuri referitoare la valorificarea bunurilor, organizarea unui 
serviciu intern de prevenire și protecție, organizarea unui birou pentru protecția datelor 
cu caracter personal, ambele în subordinea președintelui ANAF.  

În ordinea înscrierii pe ordinea de zi au luat cuvântul următorii reprezentanți ai 
sindicatelor: dl. Liviu Toader – Președintele SindFisc; dl. Radu Nicolae Adrian - S.L. 
Finanțe Buzău; dl. Negoiță Voinea – Pro Lex; dl. Radu Cosmin Tomșa – SedLex. 

Principala nemulțumire a reprezentanților sindicatelor se referă la lipsa acută de 
personal în teritoriu, concomitent fiind sesizată și eventuala problemă  cu privire la 



preluarea în administrare și a institutiilor publice de către structurile care gestionează 
contribuabilii mijlocii la nivel județean. Propunerile/recomandările/subiectele supuse 
spre dezbatere de către membrii de sindicat au fost următoarele: 

 prezentarea clară a modalității de preluare a personalului pentru popularea 
structurilor care vor gestiona contribuabili mijlocii, în situatia în care, din motive 
familiale, (ținând cont și de experiența anilor trecuți și a reorganizărilor 
anterioare) personalul actualelor administrații regionale pentru contribuabili 
mijlocii nu va migra între județe (cei mai mulți dintre ei au, în prezent, domiciliul 
în localitatea la nivelul căreia s-a constituit administrația regională pentru 
contribuabili mijlocii); 

 s-a solicitat atenție sporită la întocmirea ștatelor de funcții; 

 la încadrarea personalului să fie avută în vedere și economisirea resurselor; 

 întinerirea personalului, transformarea posturilor vacante pentru debutanți; 

 amânarea prevederilor acestei H.G.; 

 înființarea serviciilor antifraudă fiscală la nivel de județ; 

 constituirea unei structuri organizatorice unitare vamale în cadrul aparatului 
propriu al ANAF, care să cuprindă Direcția Generală a Vămilor, direcțiile 
regionale vamale și birourile de interior și frontieră;  

 având în vedere toate aspectele discutate, îndeosebi lipsa acută de personal, 
s-a propus menținerea formei actuale de gestionare a contribuabililor mijlocii, 
respectiv la nivel de regiune. 

 Președintele SedLex, dl. Vasile Marica, a intervenit cu rugămintea de a se 
consemna solicitarea de amânare a prevederilor proiectului de hotarare de 
modificare a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, în sensul prorogării termenului 
de trecere a gestionării contribuabililor mijlocii de la nivel regional la nivel 
județean. 

Reprezentanții ANAF au afirmat că vor încerca să găsească soluții la fiecare problemă 
identificată, urmând a fi analizate toate propunerile sindicatelor, și au precizat că: 

- structura organizatorică a administrațiilor județene ale finanțelor publice care vor 
prelua în gestiune administrarea contribuabililor mijlocii va fi stabilită, la nivelul agenției, 
după aprobarea hotărârii de Guvern, aflată în dezbatere, 

- ștatele de funcții sunt întocmite întotdeauna cu respectarea prevederilor legale, 
elaborate la nivelul unităților teritoriale, avizate de ANFP și aprobate de președintele 
ANAF, în condițiile legii, 

- personalul actualelor administrații regionale pentru contribuabili mijlocii va fi preluat 
prin protocol predare-preluare, în condițiile legii. S-a făcut referire la prevederile Legii 
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv la aplicarea art. 100, în condițiile în care activitatea 
care trece de la nivel regional la nivel județean este aceeași, dar și la posibilitatea 
utilizării transferului astfel încât să se asigure și necesarul de personal pentru 
structurile județene de contribuabili mijlocii, dar și să se ia în considerare faptul că 
numărul de posturi pe nivel total nu se modifică. Concret, la acest moment, o 
modalitate de preluare a fiecărei persoane pe structurile județene nu se poate prezenta 
fără o cunoaștere a modificărilor de structură care vor interveni după aprobarea HG. 



- această hotărâre trebuie să pună în aplicare o prevedere legală din Codul de 
Procedura Fiscala, dar și dispozitii urgente ale unor acte normative cu caracter 
imperativ, fiind elaborată în acest sens, orice alte propuneri de modificare a structurii 
organizatorice a aparatului teritorial și central al agentiei urmând a face obiectul unui 
alt act normativ de acest nivel, 

- toate recomandările/propunerile reprezentanților sindicatelor vor fi prezentate 
conducerii ANAF . 

 


