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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 

aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 71/2008

Având în vedere art. 79 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, 

în temeiul art. 6 alin. (1) și al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea

Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 din Hotărârea Guvernului

nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, 

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. — Regulamentul de organizare și funcționare al

Comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției

Naționale de Administrare Fiscală nr. 71/2008, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie

2008, cu completările ulterioare, se modifică și se completează

după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1) se introduc trei noi litere,

literele b

1

), e) și f), cu următorul cuprins:

„b

1

) directorii executivi din cadrul direcțiilor generale ale

finanțelor publice județene, al Direcției Generale a Finanțelor

Publice a Municipiului București;

...............................................................................................

e) comisarul general prim-adjunct, comisarii generali

adjuncți, comisarii șefi ai secțiilor județene și al secției

municipiului București din cadrul Gărzii Financiare;

f) directorii din aparatul central al Autorității Naționale a

Vămilor.”

2. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) În cazul în care funcționarul public împotriva căruia a fost

formulată sesizarea sau autorul sesizării nu se prezintă la

termenul pentru care a fost citat, Comisia de disciplină are

dreptul să soluționeze cauza în lipsa acestuia, pe baza

documentelor aflate la dosar.”

3. La articolul 13, alineatul (3) se completează și va avea

următorul cuprins:

„(3) Lipsa nejustificată a persoanelor citate nu împiedică

desfășurarea ședințelor Comisiei de disciplină, dacă citarea s-a

făcut cu respectarea cerințelor prevăzute de lege. Constituie

lipsă justificată orice împrejurare care presupune imposibilitate

fizică de deplasare la ședința Comisiei de disciplină.”

4. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou

alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În situația lipsei nejustificate a persoanelor legal citate,

acestea pot formula apărări în scris în termen de două zile de la

data la care au fost citate să se prezinte în fața Comisiei de

disciplină.”

5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 18. — (1) Actul administrativ de sancționare a

funcționarului public este ordinul emis de către persoana care

are competența legală de începere, modificare sau încetare a

raportului de serviciu, pe baza propunerii cuprinse în raportul

Comisiei de disciplină.”

6. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Persoana care are competența legală de a aplica

sancțiunea disciplinară poate să aplice o altă sancțiune decât

cea propusă de Comisia de disciplină, având obligația de a

motiva această decizie.”

7. La articolul 19, alineatele (1) și (2) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„Art. 19. — (1) În cazul în care sancțiunea a fost aplicată

direct de persoana care are competența legală, la propunerea

conducătorului compartimentului, potrivit art. 78 alin. (1) din

Legea nr. 188/1999, republicată, funcționarul public poate

formula contestație în condițiile legii.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), Comisia de disciplină

trebuie să fie sesizată în termen de 5 zile lucrătoare de la data

înregistrării contestației. În acest caz, Comisia de disciplină este

competentă să verifice dacă sancțiunea disciplinară a fost

aplicată cu respectarea prevederilor art. 77 alin. (4) și (5) și ale

art. 78 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Daniel Chițoiu

București, 11 iulie 2008.

Nr. 1.057.


