
A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.219/2008

privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile 

prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului economiei și finanțelor

nr. 2.219/2008 privind stabilirea personalului împuternicit să

constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de Legea

contabilității nr. 82/1991, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 582 din 1 august 2008, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) Se autorizează Direcția generală de control

financiar din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

să constate și să aplice sancțiunea prevăzută la art. 1

autorităților publice, ministerelor și celorlalte organe de

specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice

finanțate integral din venituri proprii, ai căror conducători au

calitatea de ordonator principal de credite, în baza sesizărilor

transmise de Direcția generală de metodologie contabilă instituții

publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Direcția generală de control financiar din cadrul Agenției

Naționale de Administrare Fiscală va transmite Direcției

generale de metodologie contabilă instituții publice din cadrul

Ministerului Finanțelor Publice o copie a proceselor-verbale de

constatare și sancționare a contravențiilor. Totodată, Direcția

generală de control financiar din cadrul Agenției Naționale de

Administrare Fiscală va înștiința Direcția generală de

metodologie contabilă instituții publice din cadrul Ministerului

Finanțelor Publice în cazul în care sunt formulate plângeri

împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a

contravențiilor transmise.”

3. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„a) Direcția generală de metodologie contabilă instituții

publice emite decizii de blocare a deschiderilor de credite

bugetare și a conturilor de disponibilități ale autorităților publice,

ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației

publice centrale, instituțiilor publice finanțate integral din venituri

proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal

de credite, care nu au depus situațiile financiare la termen;”.

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. — Desemnarea persoanelor cu atribuții privind

aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 1 se efectuează de către

directorul general al Direcției generale de control financiar din

cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv de

către directorul executiv al direcțiilor generale ale finanțelor

publice județene și a municipiului București.”

5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. — Direcția generală de metodologie contabilă instituții

publice, Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de

management financiar și control, Direcția generală de

programare bugetară, Direcția generală trezorerie și

contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice,

Direcția generală de control financiar din cadrul Agenției

Naționale de Administrare Fiscală și direcțiile generale ale

finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce

la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Ministrul finanțelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 15 iulie 2010.

Nr. 1.990.




