ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI
privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele
reglementări în domeniul financiar

Având în vedere solicitările unităţilor administrative-teritoriale,
prin reprezentanţii acestora, privind tiparirea, în conditii de securitate
şi eficienţă a actelor administrativ-fiscale destinate colectarii
impozitelor si taxelor locale, precum şi a oricăror altor venituri
datorate bugetelor locale,
Având în vedere necesitatea participării Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, prin Unitatea de Imprimare Rapidă, la tipărirea
si implicuirea credentialelor (set de informaţii destinat accesării şi
utilizării funcţionalităţilor SNEP) solicitate operatorului SNEP de
institutiile publice participante la Sistemului Naţional Electronic de
Plată a Taxelor şi Impozitelor utilizând Cardul Bancar (Hotărârea
Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului
Naţional Electronic de Plată a Taxelor şi Impozitelor utilizând Cardul
Bancar, si Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii
informaţionale, al administraţiei şi internelor şi al finanţelor publice nr.
168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor
utilizând cardul bancar),
Tinând cont de existenţa capacităţii disponibile a Unităţii de
Imprimare Rapidă de prelucrare, prin organizarea activitatii in
schimburi, care va conduce la reducerea costurilor.
Având în vedere că elementele prezentate mai sus constituie o
situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi
amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic – Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele
reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 624 din 31 august 2003, Partea I, cu modificările şi
completările ulterioare, se completează după cum urmează:
La art. 19, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, (11)
şi (12), cu următorul cuprins:
"( 11) Agenţia va putea colabora cu alte autorităţi sau instituţii
publice pentru imprimarea şi transmiterea centralizată a
corespondenţei acestora, în vederea realizării atribuţiilor ce intră în
competenţa acestora, potrivit legii. "
"( 12) Costurile aferente se suportă de către autorităţile sau
instituţiile beneficiare. Sumele obţinute se fac venit la bugetul de
stat."
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