
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare 
 
 
Autoritatea Naţională de Control, înfiinţată prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului  nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind 
înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din 
cadrul aparatului de lucru al Guvernului,  a ministerelor, a altor organe de 
specialitate ale administraţiei publice  centrale şi a unor instituţii publice, a 
preluat, temporar în coordonare, activitatea de control operativ din cadrul 
Gărzii Financiare, prevăzându-se expres ca în baza unor acte normative 
adecvate, această instituţie să se reorganizeze şi să funcţioneze în subordinea 
autorităţii nou înfiinţate. 

De asemenea, prin dispoziţiile înscrise la art.17 alin.(2) şi (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2003, au fost stabilite şi principiile 
avute în vedere în procesul de reorganizare, în ceea ce priveşte sfera de 
cuprindere a atribuţiilor specifice ce urmează a fi preluate de anumite 
ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale, ca efect al preluării 
unor entităţi în subordine sau coordonare, precum şi modul de transfer al 
drepturilor, obligaţiilor şi patrimoniului între entităţile nou înfiinţate şi 
structurile preluate. 

În scopul expres al reorganizării activităţilor de control 
desfăşurate de către Garda Financiară, organizată în prezent în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice, potrivit Legii nr.30/1991 privind organizarea 
şi funcţionarea controlului financiar de stat şi Garda Financiară, cu 
modificările ulterioare, Autoritatea Naţională de Control şi Ministerul 
Finanţelor Publice au fost desemnate pentru elaborarea proiectelor actelor 
normative respective. 

Autoritatea Naţională de Control a promovat  acest act normativ, 
prin care a avut în vedere, în principal, constituirea Gărzii Financiare ca 
instituţie publică cu structură proprie, care să exercite atribuţiile autorităţii 
publice în domeniile controlate, iar în structura proprie a fost organizat un 
detaşament special de intervenţie rapidă, cu scopul expres şi exclusiv pentru a 
asigura protecţia operaţiunilor de control efectuate de Garda Financiară, 
finalitatea, celeritatea şi siguranţa actului de control. 

Organizarea şi funcţionarea acestei instituţii de control, în 
subordinea unei autorităţi special create, are în vedere o supraveghere directă, 
mult mai atentă şi cu stricteţe determinată de specializarea acestei autorităţi, 
cu scopul expres de îmbunătăţire a calităţii şi eficienţei actului de control, de 
depistare şi înlăturare a actelor şi faptelor de evaziune şi fraudă fiscală, pentru 
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asigurarea unui climat economic sănătos care să favorizeze realizarea 
obiectivelor Guvernului în procesul de integrare europeană. 

Pentru realizarea obligaţiilor astfel rezultate, a fost promovat 
acest act normativ privind Garda Financiară, organizată ca instituţie publică 
specializată, în subordinea Autorităţii Naţionale de Control, prin care se 
reglementează exercitarea controlului în domeniul economic, financiar, şi 
vamal, de către această instituţie. 

Urgenţa legiferării acestei activităţi a fost determinată de 
necesitatea reglementării structurilor preluate de Autoritatea Naţională de 
Control, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2003,  şi de 
eliminare a paralelismelor subordonării actului de control exercitat în prezent 
de Garda Financiară, care funcţionează ca structură inclusă în Ministerul 
Finanţelor Publice, fără personalitate juridică. 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat 
Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2003 
privind organizarea Gărzii Financiare. 
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