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L E G E 
 

pentru modificarea Ordonanţei 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 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Art. I. – 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, publicată în Monitorul  
Oficial  al   României,   Partea   I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 
1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 10. – (1) În subordinea Agenţiei se înfiinţează direcţiile 

finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu sediul 
în municipiile reşedinţă de judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, 
instituţii publice cu personalitate juridică. 

(2) Cele opt direcţii generale regionale ale finanţelor publice se 
desfiinţează şi devin prin divizare direcţii ale finanţelor publice judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti.  
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(3) Atribuţiile direcţiilor generale regionale ale finanţelor 
publice, cu excepţia celor ale direcţiilor regionale vamale, precum şi ale 
birourilor vamale de interior şi de frontieră, se preiau de către direcţiile 
finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit 
ariei teritoriale de competenţă. 

(4) Direcţiile finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, preiau ca structuri fără personalitate juridică administraţiile 
pentru contribuabilii mijlocii potrivit ariei teritoriale de competenţă. 

(5) Personalul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, 
cu excepţia personalului vamal, se preia şi se reîncadrează la direcţiile 
finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în limita 
numărului de posturi aprobat, în condiţiile legii. 

(6) Modul de organizare şi funcţionare a direcţiilor finanţelor 
publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabileşte prin 
ordin al preşedintelui Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor  
Publice, în cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de 
specialitate din aparatul propriu al ministerului. 

(7) Direcţiile finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, dobândesc personalitate juridică. 

(8) Personalul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice 
care se desfiinţează prin divizare este preluat în cadrul direcţiilor finanţelor 
publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti nou constituite, în 
limita numărului de posturi  aprobat, în condiţiile legii.” 

 
2. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 11. – (1) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, 

execuţia bugetară şi orice alte bunuri ale direcţiilor generale regionale 
ale finanţelor publice sunt preluate de direcţiile finanţelor publice 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

(2) Procedurile aflate în derulare la nivelul direcţiilor generale 
regionale ale finanţelor publice, se continuă de Agenţie şi/sau de 
direcţiile judeţene ale finanţelor publice, respectiv a municipiului 
Bucureşti, după caz, conform competenţelor, actele îndeplinite anterior 
rămânând valabile. 

(3) Pentru litigiile aflate pe rolul instanţelor  judecătoreşti, 
indiferent de faza de judecată, Agenţia şi/sau direcţiile judeţene ale 
finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, se 
subrogă în toate drepturile şi obligaţiile aferente şi dobândesc calitatea 
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procesuală a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din care 
s-au divizat. 

(4) Protocoalele de predare-preluare a patrimoniului, arhivei, 
prevederilor bugetare, execuţiei bugetare prevăzute la alin. (1) se încheie 
în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.” 

 
Art. II. – (1) Aplicarea prevederilor art. 11 alin. (4) din 

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 şi completări prin Legea  
nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege, se face prin ordin al ministrului finanţelor publice, în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
Instrucţiunile pe baza cărora se încheie protocolul de predare-primire 
privind execuţia bugetară se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, cu avizul Ministerului Finanţelor 
Publice. 

(2) Modalitatea de reîncadrare a personalului prevăzut la art. 10 
alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, cu 
modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se 
stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 
Art. III. – (1) Se înfiinţează Direcţia Generală a Vămilor, ca 

organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, finanţat de la bugetul de stat, care se organizează şi 
funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice. 

(2) Direcţia Generală a Vămilor se înfiinţează prin preluarea 
atribuţiilor, a activităţii, a posturilor şi a personalului următoarelor 
structuri vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
şi a unităţilor subordonate: Direcţia generală a vămilor din cadrul 
aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
precum şi direcţiile regionale vamale şi birourile vamale de interior şi de 
frontieră din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice. 

(3) Organizarea, modul de funcţionare, numărul de posturi al 
Direcţiei Generale a Vămilor, precum şi alte aspecte determinate de 
aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta lege se aprobă 
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prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 

(4) Preluarea personalului în noua structură organizatorică a 
Direcţiei Generale a Vămilor şi încadrarea acestuia în funcţiile publice 
generale şi specifice stabilite ca funcţii de stat, se face în termenele şi cu 
respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare în limita 
numărului maxim de posturi aprobat.  

(5) Modalitatea de încadrare a personalului prevăzut la alin. (4) 
se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu avizul 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 

(6) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuţia bugetară 
şi orice alte bunuri aferente structurilor vamale prevăzute la alin.(2) se 
preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Direcţia 
Generală a Vămilor de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi 
direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, în termen de 60 de 
zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la alin. (3). 

(7) Procedurile şi activităţile aflate în derulare la nivelul 
structurilor vamale prevăzute la alin. (2) vor fi continuate de Direcţia 
Generală a Vămilor, prin preluarea drepturilor şi obligaţiilor acestora, 
actele îndeplinite anterior rămânând valabile. 

 
Art. IV. – (1) Aplicarea prevederilor art. III alin. (6) se face 

prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. Instrucţiunile pe baza cărora se 
încheie protocolul de predare-primire privind execuţia bugetară se 
aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

(2) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului 
prevăzute la art. III alin.(3), în cuprinsul actelor normative în vigoare, în 
cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul vamal, 
denumirile „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală”, respectiv 
„direcţia generală regională a finanţelor publice” se înlocuiesc cu 
denumirea „Direcţia Generală a Vămilor”. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 27 februarie 2019, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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