
Lege 

privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală  - Direcția de Combatere a Fraudelor 

 

 
Art. I - Ordonanța de urgență 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, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează:  

1. Alineatele (3) și (4) ale articolului 3 se abrogă. 

2. Alineatul (9) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(9) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (7) lit. b) şi c), inspectorii 
antifraudă şi inspectorii şefi antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală, 
cu excepţia inspectorului general antifraudă şi a inspectorilor generali adjuncţi 
antifraudă, sunt eliberați din funcție”. 

3. Alineatele (10)-(15) ale articolului 4 se abrogă. 

 

Art. II – La data intrării în vigoare a prezentei legi, Direcția de combatere a fraudelor din cadrul 

Direcției generale antifraudă fiscală se desființează, posturile din cadrul acesteia fiind preluate 

în cadrul celorlalte structuri ale Direcției generale antifraudă fiscală. 

(2) Persoanele care ocupă funcția de inspector antifraudă din cadrul Direcției de combatere a 

fraudelor la data intrării în vigoare a prezentei legi se transferă în cadrul parchetelor pe posturi 

de specialiști prevăzute la art. 116 alin. (5)-(7) și art. 1201 din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. III – (1) Specialiștii din cadrul parchetelor prevăzuți la art. 116 alin. (5)-(7) și art. 1201 din 

Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare își desfășoară 

activitatea sub directa conducere, supraveghere și control nemijlocit al procurorilor din cadrul 

parchetelor, efectuând constatări tehnico-științifice, în condițiile legii, precum și orice alte 

verificări în domeniu dispuse de procuror.  

(2) Numirea în funcție a specialiștilor din cadrul parchetelor, cu excepția Direcției Naționale 

Anticorupție și a  Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism, se face prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție, în urma unui concurs.   

(3) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) au calitatea de funcționar public al căror statut este 

reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, beneficiind de drepturile și obligațiile prevăzute de lege 

pentru funcționarii publici. 

(4) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) beneficiază de drepturile salariale prevăzute de lege pentru 

această categorie de personal. Funcționarilor publici care ocupă funcții publice specifice de 

specialist în cadrul parchetelor li se consideră vechime în specialitatea studiilor absolvite și 

perioada în care și-au desfășurat sau își desfășoară activitatea în cadrul parchetelor.  


