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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind unele 

măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor, trimis cu adresa nr. 

PLx.375/2019, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii  

antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală –  

Direcția de Combatere a Fraudelor 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, 

cu proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din 

cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a 

Fraudelor. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în şedinţa din 16.09.2019. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul negativ al 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților naționale, avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ precum şi avizul favorabil al Consiliului 

Economic și Social. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
reorganizarea Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul ANAF în sensul 
asigurării eficienței activității de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, precum și 
a fraudei fiscale și vamale. Astfel, persoanele care sunt încadrate în funcția de 
inspector antifraudă din cadrul Direcției urmează să fie transferate și reîncadrate în 
cadrul parchetelor pe posturi de specialiști conform art. 116 alin. (5) – (7) și art. 1201 
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 

au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 02 octombrie 

2019. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 26 deputați, 

din totalul de 27 de membri. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală şi ai Ministerului Justiţiei. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate deputații 

prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate  de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind unele măsuri 

referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Vasilica Popa 

 

 


