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1.

772/16.10.2015

Emitent

CASA
NAŢIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

Denumirea
actului

Observaţii

Ordinul nr. 963
/2015
privind
modificarea şi
completarea
Normelor tehnice
de realizare a
programelor
naţionale de
sănătate curative
pentru anii 2015 şi
2016, aprobate
prin Ordinul
preşedintelui Casei
Naţionale de
Asigurări de
Sănătate nr.
185/2015

SAPLCS
Manageri
Spitale

Conţinut pe scurt

b. La capitolul I articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
“(2^1) Pentru anul 2016 includerea unităţilor de specialitate în programele naţionale de sănătate se realizează pe baza
unor peratio elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a unei metodologii de
selecţie care se aprobă prin normele tehnice, până la data de 31 decembrie 2015.”
3. La capitolul I articolul 3, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(11) Pentru persoanele cu tulburări psihice prevăzute de Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu
tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, care au desemnat reprezentant legal de către autorităţile competente potrivit
legislaţiei în vigoare, acordarea de către furnizori a serviciilor medicale se face prin utilizarea cardului peratio de
asigurări sociale de sănătate al reprezentantului legal sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă
reprezentantul legal nu poate prezenta cardul. Reprezentantul legal al persoanei cu tulburări psihice, care însoţeşte
persoana cu tulburări psihice la furnizorii de servicii medicale, prezintă obligatoriu documentul prin care a fost
desemnat reprezentant legal, în vederea înregistrării de către furnizori a acestui document în evidenţele proprii.”
6. La capitolul III articolul 24, alineatele (3)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(3) În situaţia în care, ca urmare a verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori peratio
în centralizatoarele de raportare/declaraţiile de servicii, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maximum 5
zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate; comunicarea
se face de către casa de asigurări de sănătate în format electronic.
(4) În vederea decontării contravalorii medicamentelor/materialelor sanitare peratio acordate în cadrul programelor
pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit închis, unităţile de specialitate depun/transmit
caselor de asigurări de sănătate facturi şi borderouri centralizatoare distincte pe fiecare program peratio de sănătate
peratio, perationa pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aprobate de către comisiile de experţi ale
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost
încheiate contracte cost-volum peration prescriere şi peration eliberare pentru prescripţiile off-line, precum şi
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pentru prescripţiile medicale cu regim special pentru preparate psihotrope şi stupefiante şi păstrează în evidenţa proprie
prescripţiile medicale ( peration prescriere/filele de condică), acestea urmând a fi prezentate casei de asigurări de
sănătate la solicitarea acesteia.
(5) Pentru Programul peratio de diabet zaharat, farmaciile cu circuit deschis depun/transmit caselor de asigurări de
sănătate borderouri centralizatoare în care vor fi evidenţiate distinct medicamentele peratio perati, perati şi ADO,
ADO, după caz, precum şi testele de automonitorizare.
(6) În vederea decontării contravalorii medicamentelor acordate în cadrul programelor pentru tratamentul
ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, peration pentru medicamentele care fac obiectul contractelor
cost-volum, farmaciile depun/transmit caselor de asigurări de sănătate facturi şi borderouri centralizatoare, în format
electronic, cu semnătura perational extinsă, cu evidenţe distincte pe fiecare program peratio de sănătate peratio,
perationa borderouri pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aprobate de către comisiile de experţi ale
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru care perati utilizează formulare de prescripţii distincte şi pentru
fiecare medicament pentru care au fost încheiate contracte cost-volum pentru care perati utilizează formulare de
prescripţii distincte.
Pentru prescripţiile medicale electronice on-line, peration prescriere şi peration eliberare se păstrează în evidenţa
proprie a farmaciei, urmând a fi prezentate casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia.
Pentru prescripţiile medicale electronice off-line şi prescripţiile medicale cu regim special utilizate pentru prescrierea
preparatelor stupefiante şi psihotrope, peration prescriere şi peration eliberare vor fi depuse la casele de asigurări de
sănătate în vederea decontării.”
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

777/19.10.2015

MINISTERUL
FONDURILOR
EUROPENE

Ordinul nr.
2802/2015
privind regimul de
depunere a
cererilor de
rambursare de
către beneficiarii
Programului
perational
sectorial
“Dezvoltarea
resurselor umane”,
pentru accelerarea
absorbţiei de
fonduri, în vederea
evitării
dezangajării
automate a
fondurilor
peratio României

Directia
Strategii
Programe

ART. 1
(1) Pentru proiectele a căror implementare s-a finalizat până la data intrării în vigoare a prezentului ordin,
beneficiarii Programului perational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” care au depus deja cererea de
rambursare finală şi pentru care există cheltuieli angajate în perioada de implementare a proiectelor şi plătite până la
data apariţiei prezentului ordin, dar nesolicitate la rambursare, pot solicita la rambursare aceste cheltuieli până la data
de 13 noiembrie 2015, cu încadrarea în ultimul buget aprobat, prin depunerea unei cereri de rambursare în conformitate
cu instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul perational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” în
vigoare.
(2) Beneficiarii care nu se încadrează în termenul prevăzut la alin. (1) pentru depunerea cererii de rambursare suportă
cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii.
ART. 2
Liderii de parteneriat sunt obligaţi să depună cereri de rambursare, dacă există solicitare scrisă din partea
partenerului/partenerilor de implementare a proiectului, însoţită de toate documentele justificative în conformitate cu
instrucţiunile Autorităţii de management pentru Programul perational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” în
vigoare.
ART. 3
Pentru proiectele aflate în implementare la data apariţiei prezentului ordin şi care se vor peratio până la data de 15
octombrie 2015, beneficiarii Programului perational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” pot depune cereri de
rambursare finală până la data de 27 noiembrie 2015.
ART. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 588/2015 privind regimul
de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de
fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor peratio României, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2015, se abrogă.
ART. 5
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3.

780/20.10.2015

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

Ordinul nr.
1255/2015
pentru modificarea
şi completarea
Normelor minime
privind aptitudinile
fizice şi mentale
necesare pentru
conducerea unui
autovehicul,
aprobate prin
Ordinul
ministrului
sănătăţii nr.
1.162/2010

Aparatul de
specialitate
Subordonate
Primari

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia generală programe capital uman care îndeplineşte funcţia de Autoritate
de management pentru Programul perational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, şi organismele intermediare
pentru Programul perational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
ART. I
Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 8
septembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
4. La igilant 6 “Afecţiuni neurologice”, subpunctele 6.1 şi 6.2 vor avea următorul cuprins:
“6.1. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaţilor sau conducătorilor auto care suferă de
afecţiuni neurologice grave, în afara cazului în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat.
6.2. În consecinţă, tulburările neurologice igilante afecţiunilor sau intervenţiilor chirurgicale care afectează
sistemul nervos central sau periferic, conduc la igilante senzoriale sau motorii şi afectează echilibrul şi coordonarea
trebuie să fie luate în considerare în funcţie de efectele lor funcţionale şi riscurile evolutive. În astfel de cazuri,
eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere se poate realiza sub rezerva evaluării periodice, în cazul riscului de
agravare.”
2. După igilant 6 se introduce un nou punct, igilant 6^1, cu următorul cuprins:
“6^1. Sindromul de apnee în somn de tip igilante e
6^1.1. Sindromul de apnee moderată în somn de tip igilante e corespunde unui număr de episoade de apnee şi
hipopnee pe oră (indice apnee-hipopnee) cuprins între 15 şi 29, iar sindromul de apnee severă în somn de tip
igilante e corespunde unui indice de apnee-hipopnee de minimum 30, ambele fiind igilante cu somnolenţă igilan
excesivă.
6^1.2. Candidaţii sau conducătorii auto pentru care există suspiciuni de sindrom de apnee moderată sau severă în
somn de tip igilante e se supun unei consultaţii medicale, pentru obţinerea unui aviz autorizat, înainte de eliberarea
sau reînnoirea permisului de conducere. Aceştia pot fi sfătuiţi să nu conducă până la confirmarea diagnosticului.
6^1.3. Permisele de conducere pot fi eliberate candidaţilor sau conducătorilor auto care prezintă sindrom de apnee
moderată sau severă în somn de tip igilante e şi care dovedesc că îşi controlează afecţiunea în mod corespunzător, că
respectă un tratament adecvat şi că prezintă îmbunătăţiri în ceea ce priveşte somnolenţa, dacă este cazul, fapt confirmat
de un aviz medical autorizat.
6^1.4. Candidaţii sau conducătorii auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip
igilante e şi care urmează un tratament trebuie să facă obiectul unei examinări medicale periodice, la igilant care
să nu depăşească 3 ani pentru conducătorii auto din grupa I şi un an pentru conducătorii auto din grupa II, pentru a se
stabili măsura în care respectă tratamentul, necesitatea de a continua tratamentul şi menţinerea unei igilante
adecvate.”
ART. II
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti şi unităţile de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea
permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
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4.

5.

6.

783/21.10.2015

783/21.10.2015

785/21.10.2015

Guvernul

Ministerul Sănătăţii

Guvernul

Hotararea
nr.856/2015
pentru modificarea
Hotărârii
Guvernului nr.
645/1991 privind
înfiinţarea Regiei
Autonome
“Editura Didactică
şi Pedagogică”
pentru editarea
manualelor
şcolare, a
manualelor
universitare şi a
altor lucrări
destinate
învăţământului

Primari
Centre Scolare

Ordinul nr.
1287/2015
privind
modificarea şi
completarea
Normelor tehnice
de realizare a
programelor
naţionale de
sănătate publică
pentru anii 2015 şi
2016, aprobate
prin Ordinul
ministrului
sănătăţii nr.
386/2015

SAPLCS
Manageri

O.U.G.
NR.44/2015
privind acordarea
unor facilităţi
fiscale

Directia
Economică

Spitale

Art. 1. –
Se înfiinţează Regia Autonomă «Editura Didactică şi Pedagogică», cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret
nr. 10-12, sectorul 1.
Regia Autonomă «Editura Didactică şi Pedagogică» are personalitate juridică şi funcţionează pe bază de gestiune
economică şi autonomie financiară, rolul de minister de resort revenindu-i Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice.”

Art. I.
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 şi 221 bis din 1
aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
b.

Anexa nr. 1 „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2015” se
modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

Art. 1.
(1) Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale datorate
bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi administrate de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, denumită în continuare organ fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se
sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
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b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până
la data stingerii obligaţiilor de plată principale se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie
2016, inclusiv;
c) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 45,8% din dobânzile datorate până la data stingerii
obligaţiilor de plată principale prevăzute la lit. a) şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, până la termenul
de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală;
d) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată principale administrate de organul fiscal
central cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv, până la data depunerii
cererii de anulare a penalităţilor de întârziere şi a cotei de 54,2% din dobânzi, denumită în continuare cerere de anulare
a accesoriilor;
e) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au
depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea
decăderii.
(2) În scopul acordării anulării, pentru cota de 45,8% din dobânda datorată potrivit alin. (1) lit. b) şi c), sunt aplicabile
în mod corespunzător prevederile art. 115 alin. (32) din Codul de procedură fiscală.
Art. 2. –
(1) Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate
suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu
scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) declaraţia rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) toate obligaţiile de plată principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută
de lege până la 31 martie 2016, inclusiv;
c) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f).
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul corectării erorilor din deconturile de taxă pe valoarea adăugată
efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(3) Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru cota de 45,8% din dobânzile aferente
obligaţiilor de plată principale individualizate în declaraţia rectificativă sau, după caz, aferente obligaţilor de plată
rezultate din corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată.
Art. 3. –
Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de
plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată, administrate de organul fiscal central, se
anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) penalităţile de întârziere şi dobânzile ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi nestinse la 30 septembrie 2015,
inclusiv;
b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30
septembrie 2015 şi stinse până la această dată se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31
martie 2016, inclusiv. Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător;
c) este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f).
Art. 4. –
(1) Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale
administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în
decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
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urgenţă se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice
modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;
b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de
lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;
c) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub
sancţiunea decăderii.
(2) În situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în
scopul acordării anulării prevăzute la art. 2, organele fiscale iau în considerare declaraţiile rectificative depuse de
contribuabili în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 5. –
(1) Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit prezentei
ordonanţe de urgenţă pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa, până cel mai târziu la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor.
(2) Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):
a) penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în
vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a penalităţilor de întârziere, precum şi a
cotei de 54,2% din dobânzi;
b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile de plată accesorii amânate la
plată potrivit lit. a);
c) obligaţiile de plată accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluţionării cererii de anulare a
accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a
accesoriilor.
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor şi
data emiterii deciziei de soluţionare a cererii potrivit art. 8.
(4) Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere, precum şi a cotei de 54,2% din dobânzi îşi pierde
valabilitatea în oricare din următoarele situaţii:
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după
caz;
b) la data de 30 iunie 2016, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
Art. 6. –
(1) Prin derogare de la prevederile art. 149 din Codul de procedură fiscală, până la data de 30 iunie 2016, inclusiv,
contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit art. 5 şi au înfiinţate popriri la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor
înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă şi data de 30 iunie 2016, inclusiv.
Art. 7. –
(1) Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înţelege:
a) obligaţii de plată pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) diferenţele de obligaţii de plată principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de
30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2)
din Codul de procedură fiscală;
c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal
în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
(2) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:
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a) obligaţiile de plată pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 30
septembrie 2015, inclusiv;
b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 30
septembrie 2015, inclusiv.
(3) Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în
oricare din situaţiile prevăzute la alin. (2), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 martie 2016, inclusiv,
înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
Art. 8. –
Cererea de anulare a accesoriilor se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de
respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
Art. 9. –
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice
contractuale şi acestea nu sunt luate în calcul pentru acordarea anulării obligaţiilor de plată accesorii, potrivit prezentei
ordonanţe de urgenţă, cu excepţia redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din
contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de
Agenţia Domeniilor Statului, prevăzute la art. 1 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.
Art. 10. –
Prevederile art. 1-4 sunt aplicabile şi pentru o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până
la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 46/2011.
Art. 11. –
(1) Un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă în oricare dintre
situaţiile prevăzute la art. 1-4, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea anulării.
(2) Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin
Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de anularea penalităţilor de întârziere,
precum şi a cotei de 54,2% din dobânzi, potrivit art. 2-4, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de aceste articole, dar
doresc şi menţinerea eşalonării la plată.
(3) Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, pot beneficia de anularea unei cote de 54,2% din dobânda eşalonată la plată şi nestinsă la 30 septembrie
2015, inclusiv, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 31 martie 2016. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda
achitată odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.
Art. 12. –
(1) În cazul obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică dacă
consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.
(2) În acest caz, anularea vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării
la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor locale.
(3) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării cotei din majorările
de întârziere stabilită potrivit alin. (2).
Art. 13. –
Obligaţiile de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi transmise organului de executare fiscală în
vederea recuperării, cu excepţia amenzilor de orice fel, nu sunt luate în calcul în vederea acordării anulării obligaţiilor
de plată accesorii de către organul fiscal central.
Art. 14. –
(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi în cazul obligaţiilor de plată principale stabilite prin
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acte administrative emise de instituţii sau autorităţi publice şi care, potrivit legii, se transmit spre recuperare organului
fiscal central. În acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune şi se soluţionează de către instituţia sau
autoritatea publică ce a emis actul administrativ.
(2) La soluţionarea cererii instituţia sau autoritatea publică are în vedere, la analiza îndeplinirii condiţiilor, doar
obligaţiile de plată pentru care are competenţa de stabilire.
Art. 15. –
Contribuabilii care, la data de 31 martie 2016, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluţionare pentru care,
ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea obligaţiilor de plată
accesorii potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă achită obligaţiile de plată de care depinde anularea, nestinse prin
compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care
se respinge rambursarea.
Art. 16. –
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă procedura de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, astfel:
a) prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central;
b) prin ordin al conducătorului instituţiei sau autorităţii publice, în cazul obligaţiilor de plată individualizate în titluri
executorii transmise spre recuperare organului fiscal central.
7.
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Articol unic. —Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune
internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază
de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, se modifică şi se completează conform Hotararii nr. 877/2015
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