
ORDIN  Nr. 1295/2018 din 6 februarie 2018

privind desemnarea organelor de control abilitate de Ministerul Finanţelor
Publice pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute

de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată

EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 161 din 21 februarie 2018

 

    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările
ulterioare,

    având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
193/2002  privind  introducerea  sistemelor  moderne  de  plată,  aprobată  cu  modificări  şi
completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    (1)  Organele  de  control  abilitate  de  Ministerul  Finanţelor  Publice  pentru  aplicarea
prevederilor  art.  3  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  193/2002  privind
introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt organele de control din cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    (2) Prin excepţie de la alin. (1), competenţa de constatare a contravenţiilor şi aplicare a
sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
la operatorii economici prevăzuţi la art. 3 pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu
modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  107/2012,  cu  modificările  ulterioare,  revine
persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit
de art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.

    ART. 2

    Delimitarea competenţelor diferitelor structuri de control din cadrul Agenţiei Naţionale
de Administrare  Fiscală  se  realizează  prin  ordin  al  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală.



    ART. 3

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                              Ministrul finanţelor publice,

                              Eugen Orlando Teodorovici

 

    Bucureşti, 6 februarie 2018.

    Nr. 1.295.

 


