Anexa nr.2
(Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.34/2009)

Unităţile aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor
Publice şi societăţile la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de
reprezentant al statului ca acţionar
Numărul
maxim de
posturi
A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice
I. Cu finanţare de la bugetul de stat
1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
2. Comisia Naţională de Prognoză
3. Agenția Națională pentru Achiziții Publice
B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor
Publice
1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate"**)
2. Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile ***)

27949*)
93
436

C. Companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi comerciale aflate sub
autoritate sau în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, la care acesta
exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar
1. Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.
2. Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. ****)
3. CEC BANK – S.A.
4. Societatea comercială Banca de Export - Import a României EXIMBANK - S.A.
5. Fondul Român de Contragarantare S.A.*****)
6. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN și filialele sale ******)
*) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vicepreşedinţii şi posturile aferente
cabinetelor demnitarilor;
**) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral
din venituri proprii;
***) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
****) Conform art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română"
- S.A.aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările și completările ulterioare: ”Drepturile şi obligaţiile decurgând din
calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru o perioadă tranzitorie de
maximum 4 ani.”;
*****)Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu
modificări prin Legea nr.312/2009, cu modificările ulterioare;
******) Conform Hotararii Guvernului nr. 1211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici
şi Mijlocii S.A. – IFN, republicată, cu modificările ulterioare.

