
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 (*actualizată*) 

privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

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

Articolul 6 – (Drepturile inspectorilor de la Antifraudă - n.r.) 

(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul din cadrul Agenţiei care ocupă funcţii 
publice de inspector antifraudă este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi beneficiază de 
protecţie, potrivit legii. 

(2) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul: 

a) să efectueze controale în toate spaţiile în care se produc, se depozitează sau se 
comercializează bunuri şi servicii ori se desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa actelor 
normative naţionale, inclusiv transpuse din legislaţia comunitară, în vigoare cu privire la 
prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care sunt interzise de acestea; 

b) să verifice, în condiţiile legii, respectarea reglementărilor legale privind circulaţia mărfurilor 
pe drumurile publice, pe căi ferate şi fluviale, în porturi, gări, autogări, aeroporturi, interiorul 
zonelor libere, în vecinătatea unităţilor vamale, antrepozite, precum şi în alte locuri în care se 
desfăşoară activităţi economice; 

c) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor 
justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe timpul transportului, 
depozitării şi comercializării bunurilor şi să aplice sigilii pentru asigurarea integrităţii bunurilor; 

d) să dispună măsuri, în condiţiile legislaţiei fiscale, cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a 
bunurilor a căror fabricaţie, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum şi a 
veniturilor realizate din activităţi comerciale ori prestări de servicii nelegale şi să ridice 
documentele financiar-contabile şi de altă natură care pot servi la dovedirea contravenţiilor 
sau, după caz, a infracţiunilor; 

e) să dispună, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), 
luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la 
urmărire sau să îşi ascundă, să îşi înstrăineze ori să îşi risipească patrimoniul, iar dacă în 
desfăşurarea activităţii specifice constată împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de 
legea penală în domeniul evaziunii fiscale, să sesizeze organele de urmărire penală; 



f) să legitimeze şi să stabilească identitatea administratorilor entităţilor controlate, precum şi a 
oricăror persoane implicate în săvârşirea faptelor de fraudă şi evaziune fiscală şi vamală 
constatate şi să solicite acestora explicaţii scrise, după caz; 

g) să reţină documente, în condiţiile Codului de procedură fiscală, să solicite copii certificate de 
pe documentele originale, să preleveze probe, eşantioane, mostre şi alte asemenea specimene 
şi să solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control. Analiza şi 
examinarea probelor, eşantioanelor şi mostrelor, precum şi expertizele tehnice se fac în 
laboratoare de specialitate agreate, cheltuielile privind efectuarea acestora, inclusiv cele legate 
de depozitarea şi manipularea mărfurilor confiscate fiind suportate din fondurile special alocate 
prin bugetul de venituri şi cheltuieli; 

h) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit competenţelor 
prevăzute de lege; 

i) să aplice măsurile prevăzute de normele legale, să verifice din punct de vedere fiscal, să 
documenteze, să întocmească acte de control operativ planificat sau inopinat privind 
rezultatele verificărilor, să aplice măsurile prevăzute de normele legale şi să sesizeze organele 
competente în vederea valorificării constatărilor; 

j) să oprească mijloacele de transport, în condiţiile legii, pentru verificarea documentelor de 
însoţire a bunurilor şi persoanelor transportate; 

k) să solicite, în condiţiile legii, date sau, după caz, documente, de la orice entitate privată 
şi/sau publică, în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu privire la săvârşirea 
unor fapte care contravin legislaţiei în vigoare în domeniul financiar fiscal şi vamal; 

l) în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu să poarte uniformă, să păstreze, să folosească şi să 
facă uz de armamentul şi mijloacele de apărare din dotare, în condiţiile legii; 

m) să utilizeze mijloacele auto purtând însemne şi dispozitive de avertizare sonore şi luminoase 
specifice, în condiţiile legii; 

n) să constituie şi să utilizeze baze de date, inclusiv ale altor instituţii publice, necesare pentru 
prevenirea evaziunii fiscale, infracţiunilor economico-financiare şi a altor fapte ilicite în 
domeniul fiscal şi vamal. Accesul la bazele de date ale altor instituţii sau persoane juridice se 
face pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi cu 
respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi informaţiile 
clasificate, condiţiile concrete urmând a fi stabilite prin protocoale încheiate cu respectivele 
instituţii sau persoane; 



o) să efectueze verificări necesare prevenirii şi descoperirii faptelor de fraudă şi evaziune fiscală 
şi vamală; 

p) să efectueze operaţiuni de control tematic. 

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


