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Misa revine la Directia Marilor Contribuabili din
ANAF
Fostul Ministru al Finantelor in Guvernarea PSD - Ionut Misa, care a fost si
presedinte al Fiscului, a confirmat, pentru HotNews.ro, ca se intoarce sef la
Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, de unde a fost
indepartat prin detasare la Directia Generala de Asistenta pentru
Contribuabili, scrie Hotnews.ro.
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„Doar mi-a incetat detasarea de pe post. Practic m-am reintors pe postul pe care sunt titular (din
anul 2015) si de pe care am fost detasat pe 11.06.2019, post pe care l-am ocupat prin concurs
dupa 16 ani in care am ocupat toate functiile publice (nu am sarit nici macar una din treptele
ierarhice) pana la aceasta”, a declarat Ionut Misa pentru HotNews.ro.
Aseara, intr-o emisiune laB1TV
, Ludovic Orban a aflat de revenirea lui Ionut Misa la Mari Contribuabili si dat de inteles ca
nu va mai ocupa functia.
"Ce se face, se desface foarte repede. Daca l-a numit (Mirela Calugareanu, sefa ANAF n.r.), l-a
numit cu delegare, ca nu au apucat sa organizeze concursuri", a afirmat el.
in luna iunie, Ionut Misa a fost inlocuit de la Directia de Administrare a Marilor Contribuabili, in
locul sau fiind adusa Laura - Nicoleta Nasta, fost adjunct la colectare persoane juridice in cadrul
Administratiei sector 1 a finantelor publice Bucuresti. Ionut Misa si-a inceput activitatea in cadrul

Directiei Generale de Finante Publice Constanta, in functia de sef al Serviciului de indrumare,
Colectare Venituri.
Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, ceruse demiterea lui Misa de la conducerea
ANAF inca de la inceputul anului, postul lui Misa fiind ocupat de Mihaela Triculescu, si ea ulterior
indepartata de la conducerea ANAF.
Ionut Misa a ocupat functia de presedinte al ANAF de la finele lunii martie 2018. Anterior, pana la
15 ianuarie 2018, acesta a fost ministru al Finantelor, functie pe care a preluat-o la finele lunii
iunie 2017. Absolvent al Universitatii Ovidius Constanta – Facultatea de Stiinte Economice, Misa
si-a inceput activitatea ca economist la firma Agroservice Constanta, in 1998, iar, intre 1999 si
2001, a lucrat la Primaria Constanta si in a doua jumatate a anului 2001 la Autoritatea pentru
Privatizarea Activelor Statului (APAPS)–Sucursala Regionala SEConstanta. Din decembrie 2001,
acesta a inceput sa lucreze in cadrul Fiscului din Constanta, avansand pana la functia de sef al
acestei administratii, intre aprilie 2009 si februarie 2013.
Prima functie in cadrul ANAF la nivel national a ocupat-o in februarie 2013, de director general al
Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, pana la mijlocul lunii ianuarie 2017. De
la inceputul anului 2017, Misa a fost numit secretar de stat responsabil de coordonarea
urmatoarelor directii si compartimente: Comisia Fiscala Centrala; Directia Generala Legislatie
Cod Fiscal si Reglementari Vamale; Directia Generala Legislatie Cod de Procedura Fiscala,
Reglementari Nefiscale si Contabile.
El a ocupat aceasta functie pana a fost numit ministru al Finantelor, la 30 iunie 2017. Teodorovici
si Misa s-au contrat public, in vara lui 2018, pe tema banilor care trebuiau recuperati pe casa din
Sibiu care a apartinut familiei Iohannis. Initial, Eugen Teodorovici a anuntat ca suma cumulata
care ar urma sa fie obtinuta de la cei trei chiriasi ai imobilului din Sibiu care a apartinut sefului
statului este de peste doua milioane de lei si ca cerut ANAF-ului sa dovedeasca daca a cerut
catre Cartea Funciara ca imobilul sa intre in administrarea statului. Seful ANAF Ionut Misa a
replicat atunci imediat, spunand ca nu a primit de la minister niciun titlu in baza caruia sa faca
executarea.
in plus, relatia dintre ministrul Finantelor si seful ANAF a fost una marcata de tintele de colectare
ale institutiei, care anul acesta au fost cele mai mari din istoria institutiei, dar insuficiente pentru
nevoia de bani a Executivului.
Decizia privind numirea fostului ministru de Finante Ionut Misa in functia de presedinte, cu rang
de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, semnata de premierul Viorica
Dancila, a fost publicata pe 28 martie 2018 in Monitorul Oficial. Misa a fost propus sef al ANAF
de catre ministrul Eugen Teodorovici.
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