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Government Decision no. 238/2022 for the 

amendment and completion of  

Government Decision no. 34/2009 on the 

organization and functioning of the 

Ministry of Public Finance, as well as for the 

amendment and completion of Government 

Decision no. 520/2013 on the organization 

and functioning of the National Agency for 

Fiscal Administration, was published in 

Official Gazette no. 167 

 
În M.O. nr. 167 a fost publicată Hotărârea 

Guvernului nr. 238/2022 pentru modificarea 

și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

34/2009 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Finanțelor Publice, precum și 

pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind 

organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală 

  

 It is provided for the responsibility of the Ministry of 
Finance to solve the appeals against titles 
receivables, as well as against other administrative-
fiscal acts issued by the central fiscal body; 

  Se prevede atribuția Ministerului Finanțelor de a 
soluționa contestațiile formulate împotriva titlurilor 
de creanță, precum și a altor acte administrativ-
fiscale emise de organul central fiscal; 

  

 The Romanian Customs Authority will be organized 
and will function under the subordination of the 
Ministry of Finance; 

  Autoritatea Vamală Română se va organiza și va 
funcționa în subordinea Ministerului Finanțelor; 
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 The Ministry of Finance also takes over the activity 
of issuing the advance tax rulings. 

  Ministerul Finanțelor preia și activitatea de emitere 
a soluțiilor fiscale individuale anticipate. 

  

You can find out more about how we process your personal data here. 
You may unsubscribe here at any time. 

 Mai multe detalii despre modul în care îți procesăm datele găsiți aici. 
Vă puteți dezabona oricând accesând acest link. 
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