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Descriere personal ă 

 Primar al comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița încă din anul 1992, cu origini 
anterioare în fiscalitatea locală (în vremea când impozitele și taxele locale se aflau în „parohia” 
Direcției Generale a Finanțelor Publice), Președinte al celei mai dinamice și mai reprezentative 
asociații a autorităților publice locale – Asociația Comunelor din România, și Membru 
observator al delagatiei Romaniei la Comitetul Regiunilor de la Bruxelles, Prim-vicepresedinte 
al Federatiei Autoritatilor Locale din Romania, Membru colaborator al Institutului International 
Jacques Martain de la Roma, Membru al comitetului director al Consiliului Comunelor si 
regiunilor din Europa... Domnul Emil DRĂGHICI este o persoană care împinge dinamismul la 
limita neglijenței față de propria sănătate, mereu aflat între două avioane sau astăzi la Iași și 
mâine la Timișoara!  

A colaborat cu Ministerului Administratiei si Internelor / Ministerului Internelor si 
reformei Administrative, Ministerului Finantelor Publice / Ministerului Economiei si Finantelor 
si Ministerului Educatiei si Cercetarii la elaborarea urmatoarelor acte normative: Ordonanta 
Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale; Hotararea Guvernului nr. 1278/2002 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea ordonantei Guvernului nr. 36/2002 
privind impozitele si taxele locale; Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – Titlul IX; Legea 
nr. 354/2004; H.G. 661/2001, HG 521/2005, H.G. 282/2005, OUG 7/2006; Legea nr. 286/2006 
pentru modificarea si completarea legii nr. 215/2001; Legea cadru a descentralizarii nr. 
195/2006; OUG nr. 80/2003; OUG nr. 118/2006; Legea nr. 144/2007. În continuare, domnul 
Emil DRĂGHICI participă la elaborarea a nenumărate alte legi, hotărâri de guvern, ordine 
ș.a.m.d.. Este un fin cunoscător al nuanțelor care guvernează administrația publică, al 
principiilor și mecanismelor actelor legislative. De altfel, pe lângă o „feroce” apărare a limbii 
române în vorbire și scriere, domnul Emil DRĂGHICI stăpânește perfect normele de tehnică 
legislativă (și nu de puține ori se înegrește de furie când vede anumite acte normative scrise 
cu picioarele!!!). 

Este, alături de domnul Daniel Iustin MARINESCU, printre primii lectori cu care 
Faxmedia colaborează – și păstrează până astăzi ca primă opțiune participarea la cursurile 
Faxmedia. În tot ceea ce privește impozitele și taxele locale, bazele administrației și normele 
de elaborare a actelor administrative, domnul Emil DRĂGHICI este recunoscut pe plan 
național ca fiind cel mai bun expert cu care ai vrea să înveți! 


