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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor
Publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (3) al articolului 10 va avea urmãtorul
cuprins:

”(3) Numãrul maxim de posturi pentru aparatul propriu
al Ministerului Finanþelor Publice este 1.320, conform
anexei nr. 1.Ò
2. Anexa nr. 1 Ñ Structura organizatoricã a Ministerului
Finanþelor Publice Ñ ºi anexa nr. 2 Ñ Unitãþile aflate în
subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanþelor
Publice Ñ se înlocuiesc cu anexele nr. 1 ºi 2 la prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul integrãrii europene,
Hildegard Carola Puwak
Bucureºti, 19 iulie 2001.
Nr. 693.
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ANEXA Nr. 1

Numãrul maxim de posturi = 1.320

(exclusiv demnitarii ºi posturile aferente cabinetelor acestora)

COLEGIUL MINISTERULUI

a Ministerului Finanþelor Publice

Funcþioneazã la nivel de direcþie generalã.
Organizarea ºi funcþionarea sunt reglementate prin Hotãrârea Guvernului nr. 170/2001.
Este condusã de cãtre controlorul financiar-ºef.
Include ºi ªcoala de finanþe publice, care funcþioneazã la nivel de serviciu.
Funcþioneazã la nivel de direcþie.
Funcþioneazã la nivel de direcþie generalã.

SECRETAR
DE STAT

DIRECÞIA GENERALÃ DE PROGRAMARE
BUGETARÃ SECTORIALÃ ªI SECURITATE
SOCIALÃ
DIRECÞIA REGLEMENTAREA ACHIZIÞIILOR
PUBLICE ªI PRIORITIZAREA INVESTIÞIILOR
PUBLICE
DIRECÞIA CONTABILITÃÞII PUBLICE
DIRECÞIA GENERALÃ A TREZORERIEI STATULUI
DIRECÞIA GENERALÃ A FONDULUI NAÞIONAL
DE PREADERARE
DIRECÞIA GENERALÃ DE ARMONIZARE
LEGISLATIVÃ ªI INTEGRARE EUROPEANÃ
DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR
PUBLICE EXTERNE
DIRECÞIA GENERALÃ DE POLITICÃ
ªI LEGISLAÞIE FISCALÃ
DIRECÞIA GENERALÃ DE ADMINISTRARE
A VENITURILOR PUBLICE ªI A MONOPOLURILOR

DIRECÞIA GENERALÃ DE PROCEDURI FISCALE
DIRECÞIA GENERALÃ DE SOLUÞIONARE
A CONTESTAÞIILOR
DIRECÞIA GENERALÃ DE ADMINISTRARE
A ACTIVELOR
DIRECÞIA DE CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV***)

DIRECÞIA GENERALÃ DE CONTROL ªI AUDIT
INTERN

DIRECÞIA DE RELAÞII PUBLICE ªI COMUNICARE

DIRECÞIA PENTRU RELAÞIA CU PARLAMENTUL
DIRECÞIA PENTRU RELAÞIA CU SINDICATELE
ªI PATRONATUL
DIRECÞIA DE REGLEMENTÃRI CONTABILE
DIRECÞIA GENERALÃ A POLITICILOR
ªI RESURSELOR UMANE****)
DIRECÞIA DE BUGET ªI CONTABILITATE
INTERNÃ
DIRECÞIA GENERALÃ A TEHNOLOGIEI
INFORMAÞIEI
DIRECÞIA GENERALÃ A SERVICIILOR
ADMINISTRATIVE, PATRIMONIU ªI ARHIVARE
OFICIUL DE PLÃÞI ªI CONTRACTARE PHARE*****)
OFICIUL DE SUPRAVEGHERE A ACTIVITÃÞII
DE ASIGURARE ªI REASIGURARE******)
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ANEXA Nr. 2
UNITÃÞILE

aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanþelor Publice
Numãrul maxim
de posturi

I. Instituþii publice ºi unitãþi finanþate de la bugetul de stat
1. Oficiul Concurenþei*)
2. Direcþia Generalã a Vãmilor ºi unitãþile subordonate acesteia**)
3. Direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene, în subordinea cãrora
funcþioneazã administraþiile finanþelor publice municipale, administraþiile
finanþelor publice orãºeneºti ºi administraþiile finanþelor publice comunale,
ºi Direcþia generalã a finanþelor publice a municipiului Bucureºti, în subordinea cãreia funcþioneazã administraþiile financiare ale sectoarelor
municipiului Bucureºti

400
4.600

26.295

II. Companii naþionale asupra cãrora Ministerul Finanþelor Publice exercitã calitatea de reprezentant al statului ca acþionar
1. Compania Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.
2. Compania Naþionalã ”Loteria RomânãÒ Ñ S.A.
**) Este organizat ºi funcþioneazã potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 2/2001 ºi Hotãrârii Guvernului
nr. 277/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Oficiului Concurenþei în subordinea Ministerului Finanþelor Publice.
**) Funcþioneazã potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 170/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Direcþiei Generale
a Vãmilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului pentru Relaþia cu Parlamentul
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 26 ºi 27 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Guvernului României ºi a ministerelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
CAPITOLUL I
Organizarea ºi funcþionarea
Ministerului pentru Relaþia cu Parlamentul
Art. 1. Ñ Ministerul pentru Relaþia cu Parlamentul se
organizeazã ºi funcþioneazã ca organ de specialitate al
administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în
subordinea Guvernului, având rolul de a asigura buna
desfãºurare a raporturilor constituþionale dintre Guvern ºi
Parlament.
Art. 2. Ñ Ministerul pentru Relaþia cu Parlamentul are
sediul în municipiul Bucureºti, Piaþa Victoriei nr. 1,
sectorul 1. Ministerul pentru Relaþia cu Parlamentul dispune
de spaþii corespunzãtoare desfãºurãrii activitãþii sale ºi la
sediile Senatului ºi Camerei Deputaþilor.
Art. 3. Ñ Pentru asigurarea bunei desfãºurãri a raporturilor constituþionale dintre Guvern ºi Parlament Ministerul
pentru Relaþia cu Parlamentul îndeplineºte urmãtoarele
funcþii:
a) funcþia de strategie, prin care se creeazã sistemul de
relaþii pentru fundamentarea ºi elaborarea Programului
legislativ al Guvernului în concordanþã cu Programul de
guvernare acceptat de Parlament;
b) funcþia de reglementare, prin care se asigurã participarea la elaborarea cadrului normativ ºi instituþional necesar pentru organizarea ºi funcþionarea întregului sistem de
promovare a iniþiativelor legislative ºi de urmãrire a lor în
toate fazele procesului legislativ, pânã la publicarea actelor

normative în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Constituþiei, celorlalte acte normative ºi
procedurii parlamentare;
c) funcþia de reprezentare, prin care se asigurã reprezentarea pe plan intern ºi extern, în calitate de organ de specialitate al administraþiei publice centrale;
d) funcþia de autoritate de stat, prin care se asigurã aplicarea unitarã ºi respectarea reglementãrilor legale de cãtre
structurile sale;
e) funcþia de administrare, prin care se asigurã administrarea ºi gestionarea patrimoniului sãu în mod eficient ºi cu
respectarea dispoziþiilor legale în vigoare.
Art. 4. Ñ (1) În realizarea rolului sãu Ministerul pentru
Relaþia cu Parlamentul îndeplineºte urmãtoarele atribuþii
principale:
a) urmãreºte transmiterea proiectelor de legi iniþiate de
Guvern cãtre una dintre Camerele Parlamentului ºi trecerea
acestora prin fazele procedurii legislative pânã la promulgarea legii ºi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al
României, Partea I;
b) susþine prioritãþile Guvernului la întocmirea proiectului
ordinii de zi ºi a programului de activitate în ºedinþele
birourilor permanente ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului;
c) susþine cererile Guvernului cu privire la adoptarea
unor proiecte de legi în procedurã de urgenþã de cãtre
Parlament;
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d) transmite comisiilor permanente, care examineazã în
fond proiectele de legi sau propunerile legislative, amendamentele formulate de Guvern;
e) asigurã participarea reprezentanþilor Guvernului la
comisiile parlamentare ºi la ºedinþele parlamentare de fiecare datã când prezenþa membrilor Guvernului în
Parlament este obligatorie;
f) asigurã susþinerea guvernamentalã a proiectelor de
legi în comisiile permanente ºi în cadrul dezbaterilor din
ºedinþele celor douã Camere ale Parlamentului;
g) transmite cãtre elaboratori proiectele de legi în forma
adoptatã de Guvern, rapoartele asupra acestor proiecte
elaborate de comisiile permanente, precum ºi formele
adoptate de cãtre fiecare dintre cele douã Camere ale
Parlamentului;
h) elaboreazã proiectul legii privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanþe, precum ºi alte proiecte de acte normative solicitate de Guvern;
i) primeºte ºi distribuie întrebãrile ºi interpelãrile adresate de parlamentari Guvernului ori membrilor acestuia; asigurã transmiterea rãspunsurilor ºi prezentarea acestora în
termenele stabilite de regulamentele parlamentare;
j) ia mãsurile necesare pentru pregãtirea ºi susþinerea
poziþiei Guvernului în cazul moþiunilor simple ºi al moþiunilor de cenzurã;
k) asigurã prezentarea punctului de vedere al
Guvernului în cazul propunerilor legislative în general ºi al
informãrii prevãzute la art. 110 din Constituþie, în cazul în
care o iniþiativã legislativã implicã modificarea prevederilor
bugetului de stat sau ale bugetului asigurãrilor sociale de
stat;
l) prezintã informaþiile ºi documentele cerute Guvernului
ºi celorlalte autoritãþi ale administraþiei publice, în cadrul
controlului parlamentar, de cãtre Camera Deputaþilor, de
cãtre Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul
preºedinþilor acestora;
m) asigurã depunerea spre dezbatere de cãtre
Parlament sau de cãtre una dintre Camerele acestuia a
rapoartelor ºi declaraþiilor primului-ministru cu privire la politica Guvernului;
n) efectueazã studii asupra legislaþiei ºi propune mãsuri
pentru modificarea, completarea sau abrogarea unor acte
normative;
o) întocmeºte proiectul programului legislativ al
Guvernului;
p) prezintã Guvernului informãri, la sfârºitul sesiunilor
ordinare ale Parlamentului, cu privire la procesul legislativ,
controlul parlamentar ºi la relaþiile dintre Guvern ºi
Parlament.
(2) Ministerul pentru Relaþia cu Parlamentul îndeplineºte
ºi alte atribuþii prevãzute de lege sau de hotãrâri ale
Guvernului, precum ºi însãrcinãri date de primul-ministru.
Art. 5. Ñ În structura Ministerului pentru Relaþia cu
Parlamentul se organizeazã ºi funcþioneazã, potrivit legii,
cabinetul ministrului, cu personal propriu, cãruia nu i se
aplicã prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 6. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor sale Ministerul
pentru Relaþia cu Parlamentul colaboreazã cu celelalte
ministere ºi autoritãþi ale administraþiei publice centrale, cu
autoritãþile administraþiei publice locale, cu alte instituþii
publice, precum ºi cu persoane fizice ºi juridice.
(2) În vederea îndeplinirii atribuþiilor sale Ministerul pentru Relaþia cu Parlamentul are dreptul sã solicite informaþii
de la ministere, de la celelalte autoritãþi ale administraþiei

publice centrale sau locale, precum ºi de la instituþii
publice.
CAPITOLUL II
Conducerea ministerului
Art. 7. Ñ (1) Conducerea Ministerului pentru Relaþia cu
Parlamentul se exercitã de cãtre ministru.
(2) Ministrul pentru relaþia cu Parlamentul reprezintã
ministerul în raporturile cu celelalte autoritãþi publice, cu
persoanele juridice ºi fizice din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi în justiþie.
(3) Ministrul pentru relaþia cu Parlamentul rãspunde de
întreaga activitate a ministerului în faþa Guvernului, iar în
calitate de membru al Guvernului, în faþa Parlamentului.
(4) Ministrul pentru relaþia cu Parlamentul îndeplineºte,
în domeniul de activitate al ministerului, atribuþiile generale
prevãzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Guvernului României ºi a ministerelor.
(5) Ministrul pentru relaþia cu Parlamentul este ordonator
principal de credite.
(6) În exercitarea atribuþiilor ce îi revin ministrul pentru
relaþia cu Parlamentul emite ordine ºi instrucþiuni, în
condiþiile legii.
(7) În activitatea de conducere a ministerului ministrul
este ajutat de un secretar de stat.
(8) Atribuþiile secretarului de stat se stabilesc prin ordin
al ministrului pentru relaþia cu Parlamentul.
Art. 8. Ñ (1) Ministerul pentru Relaþia cu Parlamentul
are un secretar general, funcþionar public de carierã, numit
prin concurs sau examen pe criterii de profesionalism,
potrivit legii.
(2) Secretarul general asigurã stabilitatea funcþionãrii
ministerului, continuitatea conducerii ºi realizarea legãturilor
funcþionale dintre structurile ministerului.
Art. 9. Ñ (1) Secretarul general îndeplineºte atribuþiile
ºi responsabilitãþile prevãzute la art. 49 alin. (2) din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Guvernului
României ºi a ministerelor.
(2) Secretarul general al ministerului îndeplineºte ºi alte
însãrcinãri stabilite de ministru sau prevãzute în regulamentul de organizare ºi funcþionare a ministerului.
Art. 10. Ñ (1) Pe lângã ministrul pentru relaþia cu
Parlamentul funcþioneazã, ca organ consultativ, Colegiul
ministerului. Componenþa ºi regulamentul de funcþionare ale
Colegiului ministerului se aprobã prin ordin al ministrului.
(2) Preºedintele Colegiului ministerului este ministrul
pentru relaþia cu Parlamentul. În lipsa acestuia atribuþiile
preºedintelui se exercitã de secretarul de stat.
(3) Colegiul ministerului se întruneºte, de regulã, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea ministrului,
pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea
ministerului.
CAPITOLUL III
Structura organizatoricã
a Ministerului pentru Relaþia cu Parlamentul
Art. 11. Ñ (1) Structura organizatoricã a Ministerului
pentru Relaþia cu Parlamentul este prevãzutã în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. În cadrul
acesteia, prin ordin al ministrului pentru relaþia cu
Parlamentul, se pot organiza servicii ºi birouri.
(2) Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile personalului din
aparatul propriu al Ministerului pentru Relaþia cu
Parlamentul se stabilesc, în conformitate cu structura organizatoricã prevãzutã în anexã, prin regulamentul de
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organizare ºi funcþionare a ministerului, aprobat prin ordin
al ministrului.
Art. 12. Ñ (1) Statul de funcþii ºi structura posturilor pe
compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau, dupã
caz, a raporturilor de muncã se aprobã prin ordin al ministrului pentru relaþia cu Parlamentul.
(2) Numãrul maxim de posturi este de 40, exclusiv
demnitarii ºi personalul aferent cabinetului ministrului.
(3) Personalul necesar desfãºurãrii activitãþilor
Ministerului pentru Relaþia cu Parlamentul se numeºte sau
se angajeazã, dupã caz, cu respectarea dispoziþiilor legale,
în limita numãrului maxim de posturi aprobat, þinându-se

5

seama de competenþa profesionalã, de nivelul de pregãtire,
studii de specialitate ºi vechime în specialitate.
Art. 13. Ñ Stabilirea numãrului maxim de autoturisme ºi
a consumului lunar de carburanþi se face potrivit
dispoziþiilor legale în vigoare.
CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale
Art. 14. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 10/2001 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului pentru Relaþia cu
Parlamentul, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru pentru relaþia cu Parlamentul,
Acsinte Gaspar
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
p. Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Bucureºti, 19 iulie 2001.
Nr. 697.

ANEXÃ
Numãrul maxim de posturi = 40
(exclusiv demnitarii ºi personalul
aferent cabinetului ministrului)
MINISTERUL PENTRU RELAÞIA CU PARLAMENTUL

Serviciul pentru
comunicare, imagine
publicã ºi protocol

Colegiul ministerului
MINISTRU
Cabinetul ministrului

Biroul
pentru audit intern

SECRETAR DE STAT

DIRECÞIA
PENTRU
URMÃRIREA
PROCESULUI
LEGISLATIV

DIRECÞIA
PENTRU STUDIEREA
LEGISLAÞIEI
ªI INFORMARE
PARLAMENTARÃ

SECRETAR GENERAL

DIRECÞIA
PENTRU
RESURSE UMANE,
FINANCIAR,
CONTABILITATE
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ACTE ALE CASEI NAÞIONALE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura ºi competenþele de acordare
a înlesnirilor la plata obligaþiilor la Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
având în vedere dispoziþiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 145/1997 privind asigurãrile sociale de sãnãtate, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 82, 83, 84, 108 ºi art. 109 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind
executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
prevederile art. 5 alin. (1), (4) ºi (6) ºi ale art. 8 din Statutul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin
Ordinul preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, Referatul de aprobare nr. 1.007 din 10 aprilie 2001, aprobat de directorul general
al Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
în temeiul dispoziþiilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin Ordinul
preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 37/2001,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind procedura ºi competenþele de acordare a înlesnirilor la plata
obligaþiilor la Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, în
conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ºi serviciile de specialitate din cadrul caselor de asigurãri de sãnãtate judeþene,

respectiv a municipiului Bucureºti, Casei Asigurãrilor de
Sãnãtate a Transporturilor ºi Casei Asigurãrilor de Sãnãtate
a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii
Judecãtoreºti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
îºi înceteazã aplicabilitatea Ordinul preºedintelui Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 93/2001.

Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
prof. univ. dr. Eugeniu Þurlea
Bucureºti, 25 mai 2001.
Nr. 332.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind procedura ºi competenþele de acordare a înlesnirilor la plata obligaþiilor
la Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate
Art. 1. Ñ (1) La cererea temeinic justificatã a debitorilor
Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate ºi casele de asigurãri de sãnãtate, dupã caz, pot acorda unele înlesniri la
plata obligaþiilor restante la Fondul de asigurãri sociale de
sãnãtate, ºi anume:
a) amânãri sau eºalonãri la plata contribuþiei la Fondul
de asigurãri sociale de sãnãtate;
b) amânãri sau eºalonãri la plata majorãrilor de
întârziere calculate pentru sumele datorate la Fondul de
asigurãri sociale de sãnãtate.
(2) Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate ºi casele
de asigurãri de sãnãtate, dupã caz, pot acorda eºalonãri la
plata contribuþiei la Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate
ºi a majorãrilor de întârziere pe o perioadã de maximum 5
ani, care poate începe cu un termen de graþie de pânã la
6 luni cuprins în perioada de eºalonare, precum ºi amânãri
la plata contribuþiei la Fondul de asigurãri sociale de
sãnãtate ºi a majorãrilor de întârziere pe o perioadã de cel
mult 6 luni.

(3) Începând cu data comunicãrii aprobãrii înlesnirilor la
plata obligaþiilor la Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate
executarea silitã nu se porneºte sau nu se continuã, dupã
caz.
(4) Agenþii economici care beneficiazã de înlesniri la
plata obligaþiilor la Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate
nu pot participa la nici o procedurã de privatizare organizatã de instituþiile publice implicate sau de agenþii de privatizare, în vederea cumpãrãrii de acþiuni la alte societãþi
comerciale, sau la achiziþionarea de alte valori mobiliare ori
pãrþi sociale pe perioada în care beneficiazã de înlesnirile
la platã acordate.
Art. 2. Ñ Criteriile pe baza cãrora se acordã înlesnirile
la plata obligaþiilor la Fondul de asigurãri sociale de
sãnãtate, prevãzute la art. 1 alin. (1), se aprobã prin ordin
al preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
cu avizul Consiliului Concurenþei.
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Art. 3. Ñ (1) Competenþa de acordare a înlesnirilor la
plata obligaþiilor la Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate,
prevãzute la art. 1 alin. (1), se stabileºte pe 3 niveluri, ºi
anume:
a) nivelul I Ñ casele de asigurãri de sãnãtate pot
acorda înlesnirile la plata obligaþiilor la Fondul de asigurãri
sociale de sãnãtate prevãzute la art. 1 alin. (1) pentru
sume de pânã la 1 miliard lei;
b) nivelul II Ñ Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate
poate acorda înlesnirile la plata obligaþiilor la Fondul de
asigurãri sociale de sãnãtate prevãzute la art. 1 alin. (1)
pentru sume cuprinse între 1 miliard lei ºi 500 miliarde lei;
c) nivelul III Ñ Guvernul României, la propunerea Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, poate acorda înlesnirile
de la plata obligaþiilor la Fondul de asigurãri sociale de
sãnãtate prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. a) pentru o sumã
totalã mai mare de 500 miliarde lei.
(2) Nivelurile I ºi II în baza cãrora se stabileºte competenþa de acordare a înlesnirilor la plata obligaþiilor la
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate prevãzute la
alin. (1) pot fi modificate prin ordin al preºedintelui Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(3) Ajutoarele de stat acordate de Guvernul României în
condiþiile prevãzute la alin. (1) lit. c) vor fi notificate
Consiliului Concurenþei în conformitate cu reglementãrile
legale privind ajutorul de stat.
Art. 4. Ñ (1) Înlesnirile la plata obligaþiilor la Fondul de
asigurãri sociale de sãnãtate se acordã pe baza datelor
din evidenþa analiticã pe plãtitori de la nivelul caselor de
asigurãri de sãnãtate la care contribuabilii sunt înregistraþi
ca plãtitori de contribuþii la Fondul de asigurãri sociale de
sãnãtate sau pe baza unui document de verificare întocmit
la sediul social al debitorului pe baza datelor din ultima
balanþã de verificare.
(2) Diferenþele de contribuþii la Fondul de asigurãri
sociale de sãnãtate, precum ºi majorãrile de întârziere aferente acestora, constatate în urma controalelor efectuate
ulterior de personalul organului de executare al caselor de
asigurãri de sãnãtate sau al Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate, dupã caz, se achitã conform prevederilor
legale în vigoare.
Art. 5. Ñ (1) Pentru debitorii persoane juridice, aflaþi în
proces de privatizare ori cuprinºi în programe speciale care
sã conducã la creºterea atractivitãþii acestora la privatizare,
înlesnirile la plata obligaþiilor la Fondul de asigurãri sociale
de sãnãtate se acordã de Guvernul României, de la caz
la caz, prin hotãrâre, la propunerea instituþiilor publice
implicate în procesul de privatizare, cu avizul Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(2) Sumele pentru care se acordã înlesniri la plata
obligaþiilor la Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate sunt
cuprinse în certificatele de obligaþii bugetare eliberate la
cererea instituþiilor publice implicate sau a agentului de privatizare, adresatã Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate sau caselor de asigurãri de sãnãtate, dupã caz.
Art. 6. Ñ Înlesnirile la platã se pot acorda numai pentru
sumele neachitate la termenele de platã.
Art. 7. Ñ (1) Înlesnirile la platã se acordã numai pe
baza cererilor motivate ale debitorilor, însoþite de documentele justificative, depuse la casele de asigurãri de sãnãtate
teritoriale în ale cãror evidenþe se aflã debitorii.
(2) Prin aceeaºi cerere se pot solicita mai multe înlesniri la plata sumelor datorate Fondului de asigurãri sociale
de sãnãtate. În situaþia în care în intervalul în care se
desfãºoarã deja o înlesnire acordatã se solicitã încã o
înlesnire, în condiþiile art. 3 alin. (1) lit. a) ºi b), cu respectarea dispoziþiilor art. 2, ºi dacã suma celor douã
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înlesniri depãºeºte valoarea de 1 miliard lei competenþa
pentru aprobare revine Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate, iar dacã depãºeºte valoarea de 500 miliarde lei
competenþa revine Guvernului României.
Art. 8. Ñ (1) Dosarul privind cererea de înlesnire la
plata obligaþiilor la bugetul Fondului de asigurãri sociale de
sãnãtate trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
a) elemente de identificare a persoanelor juridice ºi
fizice debitoare: denumirea/numele, sediul/adresa, numãrul
contului de disponibilitãþi (dacã sunt mai multe se vor preciza toate) ºi unitatea/unitãþile bancarã/bancare la care sunt
deschise; numele, prenumele ºi calitatea celor care reprezintã angajatorul în relaþii patrimoniale;
b) sumele datorate Fondul de asigurãri sociale de
sãnãtate. Menþionarea contribuþiilor este obligatorie, chiar
dacã se solicitã înlesnirea la platã numai pentru o parte
din debit;
c) natura înlesnirilor solicitate ºi o succintã prezentare a
posibilitãþilor de realizare a programului propus pentru stingerea debitelor;
d) în cazul în care s-au mai depus cereri pentru aprobarea de înlesniri în temeiul art. 82 din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996, aprobatã prin Legea nr. 108/1996,
cu modificãrile ulterioare, se vor menþiona datele ºi numerele de înregistrare ale acestor cereri la casele de asigurãri
de sãnãtate;
e) în cazul în care s-au mai aprobat înlesniri la platã
se va menþiona modul în care acestea au fost respectate;
f) situaþia privind plata contribuþiilor curente la Fondul de
asigurãri sociale de sãnãtate;
g) angajamentul debitorului de a plãti datoriile curente
cãtre Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate ºi eºalonãrile
aprobate de ordonatorul de credite;
h) ultimul bilanþ contabil anterior depunerii cererii;
i) situaþia privind creditele obþinute pânã la data cererii
ºi nerambursate;
j) situaþia privind rezultatele financiare la zi;
k) situaþia privind obligaþiile fiscale neonorate;
l) comunicare de la Autoritatea pentru Privatizare ºi
Administrarea Participaþiilor Statului privind statutul economico-juridic al agentului economic;
m) orice alte elemente ºi documente considerate utile
pentru soluþionarea cererii de înlesnire la platã.
(2) În lipsa elementelor prevãzute la alin. (1) lit. a)Ñl)
cererea nu va fi înregistratã la casa de asigurãri de
sãnãtate respectivã.
(3) Înlesnirile la platã pot fi solicitate ºi acordate atât
înaintea începerii executãrii silite, cât ºi în timpul efectuãrii
acesteia.
Art. 9. Ñ (1) Pentru stabilirea corectã a sumelor datorate ºi cunoaºterea altor aspecte necesare în vederea luãrii
deciziei ordonatorul de credite principal sau secundar, dupã
caz, dispune efectuarea de controale la persoanele fizice
ºi juridice care au depus cereri în vederea acordãrii de
înlesniri.
(2) Cu ocazia controlului se au în vedere:
Ñ realitatea datelor prezentate în cererea de acordare
a unor înlesniri la plata obligaþiilor cuvenite Fondului de
asigurãri sociale de sãnãtate; solicitanþii sunt obligaþi sã
prezinte toate actele ºi explicaþiile necesare în vederea
verificãrii;
Ñ respectarea de cãtre solicitant a reglementãrilor
legale în vigoare privind disciplina financiarã;
Ñ existenþa unor programe de restructurare în derulare,
aprobate conform reglementãrilor în vigoare;
Ñ orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau de respingere a cererii.
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(3) Rezultatele verificãrii se înscriu în procesul-verbal de
control. În cazul constatãrii unor neconcordanþe se vor
efectua corelaþiile necesare care se menþioneazã în
procesul-verbal.
(4) Refuzul de a prezenta documentele ori prezentarea
unor documente incomplete sau eronat completate poate
motiva propunerea de respingere a cererii.
(5) Personalul din cadrul caselor de asigurãri de
sãnãtate, împuternicit sã aplice procedura de executare
silitã în cadrul organului de executare, întocmeºte, pe baza
cererii, a documentelor anexate ºi a procesului-verbal de
control, un referat cuprinzând propunerile de soluþionare.
Referatul va fi avizat de ºeful serviciului de audit intern.
Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate, prin personalul
împuternicit sã aplice procedura de executare silitã în
cadrul organului de executare, întocmeºte, pe baza cererii,
a documentelor anexate ºi a procesului-verbal de control,
un referat cuprinzând propunerile de soluþionare. Referatul
va fi avizat de directorul Direcþiei de control ºi audit intern.
Art. 10. Ñ (1) Cererile pentru înlesniri la platã, temeinic
justificate, însoþite de procesul-verbal cuprinzând rezultatele
controlului ºi de referatul cuprinzând concluziile ºi propunerile de soluþionare a acestora, sunt supuse spre aprobare
de cãtre organul de executare preºedintelui Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru nivelul II de
competenþã, iar pentru nivelul I de competenþã, ordonatorului secundar de credite al caselor de asigurãri de sãnãtate.
(2) În rãspunsul comunicat la cererile care nu întrunesc
condiþiile prevãzute de aceste norme metodologice se vor
menþiona motivele pentru care nu s-au acordat înlesnirile
solicitate.

(3) În vederea aprobãrii înlesnirilor pentru nivelul II de
competenþã preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate poate delega prin ordin un vicepreºedinte al
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
Art. 11. Ñ (1) Atât în cazul cererilor soluþionate favorabil, cât ºi în cazul celor pentru care nu s-au acordat înlesniri rãspunsul se comunicã solicitanþilor în termen de
30 de zile de la data depunerii cererii de acordare de
înlesniri la platã la casele de asigurãri de sãnãtate.
(2) Pentru acordarea înlesnirilor la plata obligaþiilor la
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate sau casele de asigurãri de sãnãtate,
dupã caz, pot cere debitorilor persoane juridice constituirea
de garanþii în termen de 60 de zile de la data comunicãrii
aprobãrii înlesnirilor.
(3) Pe perioada amânãrii sau eºalonãrii la platã se
datoreazã majorãri de întârziere, conform reglementãrilor
legale.
(4) Pe perioada acordãrii înlesnirilor la platã cursul prescripþiei extinctive se suspendã.
(5) Casele de asigurãri de sãnãtate organizeazã evidenþe ºi controlul asupra modului de respectare a
condiþiilor stabilite la acordarea înlesnirilor respective.
Art. 12 Ñ (1) Nerespectarea condiþiilor ºi a termenelor
în care s-au aprobat înlesnirile la platã atrage anularea
acestora, începerea sau continuarea, dupã caz, a executãrii
silite pentru întreaga sumã neplãtitã ºi obligaþia de platã a
majorãrilor de întârziere.
(2) O nouã cerere pentru acordarea de înlesniri la plata
obligaþiilor la Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate nu
poate fi depusã timp de 6 luni de la data nerespectãrii
înlesnirilor anterioare acordate.
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