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HOT RÂRE 

 
pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a sanc iunilor interna ionale în 

domeniul de competen  al Ministerului Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de 

Administrare Fiscal  

 
 
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , al art.12 alin. (2), art. 15, art. 17 

alin. (2), art.19 i al art.25 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 202/2008 privind 

punerea în aplicare a sanc iunilor interna ionale, aprobat  cu modific ri prin Legea 

nr.217/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare,  

 
Guvernul României adopt  prezenta hot râre. 
 
 
Capitolul I  

Dispozi ii generale  

 
Art.1  

Prezentele norme reglementeaz  modul de punere în aplicare de c tre Ministerul Finan elor 

Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  a atribu iilor ce îi revin în ceea ce 

prive te sanc iunile interna ionale la care face referire Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 

202/2008 privind punerea în aplicare a sanc iunilor interna ionale, aprobat  cu modific ri 

prin Legea nr.217/2009. 

 
Art.2  

Intr  sub inciden a prezentului act normativ autorit ile i institu iile publice din România, 

precum i persoanele fizice sau juridice române sau aflate pe teritoriul României c rora le 

sunt stabilite obliga ii potrivit Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr. 202/2008, cu 

modific rile i complet rile ulterioare. 
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Art.3  

Termenii i expresiile utilizate în prezentele norme au semnifica ia prev zut  de Ordonan a 

de urgen  a Guvernului nr. 202/2008, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

 
Art.4  

În aplicarea prevederilor Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr. 202/2008, cu modific rile 

i complet rile ulterioare, Ministerului Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de 

Administrare Fiscal  îi revin, în principal, urm toarele atribu ii: 

a) asigur  publicitatea prevederilor actelor prin care se instituie sanc iuni de blocare de 

fonduri sau resurse economice obligatorii în România, prin afi area pe pagina de internet 

proprie; 

b) solu ioneaz  în tiin rile primite cu privire la persoane sau entit i desemnate în ceea ce 

prive te sanc iunile de blocare a fondurilor sau a resurselor economice i efectueaz  toate 

cercet rile ce se impun, colaborând în acest sens cu autorit ile i institu iile publice 

competente din România i dac  este cazul, din str in tate; 

c) efectueaz , în limita competen elor generale, verific ri cu privire la raport rile transmise 

de c tre entit ile care au obliga ia raport rii tranzac iilor suspecte potrivit legisla iei în 

domeniul sp l rii banilor i al finan rii actelor de  terorism;  

d)  elaboreaz  proiectul de ordin al ministrului finan elor publice  pentru blocarea de fonduri 

sau de resurse economice care se afl  în proprietatea, sunt de inute de sau se afl  sub 

controlul persoanelor fizice sau juridice identificate ca fiind persoane sau entit i desemnate 

i asigur  publicarea acestuia în Monitorul Oficial; 

e) comunic  ordinul ministrului finan elor publice prin care au fost blocate fonduri sau 

resurse economice acelor persoane care au transmis în tiin area cu privire la persoanele sau 

entit ile desemnate, tuturor autorit ilor i institu iilor publice cu atribu ii de supraveghere în 

cauz , autorit ilor publice competente pentru notarea bloc rii, persoanelor sau entit ilor 

desemnate, dac  este posibil, precum i Serviciului Român de Informa ii i Serviciului de 

Informa ii Externe;  

f) analizeaz  periodic, din oficiu sau la cerere, m sura dispus  prin ordinul de blocare al 

fondurilor sau resurselor economice i ia m surile ce se impun, dac  este cazul; 

g) solicit  structurilor din subordine, precum i autorit ilor competente sau, dup  caz, 

persoanelor juridice cu atribu ii de înregistrare sau eviden , aplicarea m surii de blocare a 
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resurselor economice i notare a indisponibiliz rii, în conformitate cu dispozi iile ordinului 

ministrului finan elor publice; 

h) supravegheaz  punerea în aplicare a sanc iunilor interna ionale de blocare de fonduri de 

c tre persoanele fizice sau juridice, altele decât cele supravegheate de autorit ile i 

institu iile publice prev zute de art. 17 alin. (1) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 

202/2008, cu modific rile i complet rile ulterioare;  

i) verific  i controleaz  punerea în aplicare a sanc iunilor interna ionale de blocare a 

resurselor economice; 

j) propune motivat ministrului finan elor publice solu ii pentru cererile pentru ob inerea unei 

derog ri de la aplicarea sanc iunilor de blocare de fonduri sau resurse economice, respectiv în 

vederea deciderii asupra acord rii derog rii solicitate, în conformitate cu procedura prev zut  

de art. 8 din Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 202/2008, cu modific rile i 

complet rile ulterioare i propune luarea tuturor m surilor ce se impun pentru evitarea 

utiliz rii derog rii acordate în scopuri incompatibile cu motivul acord rii;  

k) solu ioneaz  sesiz rile prin care sunt semnalate orice erori de identificare cu privire la 

persoanele sau entit ile desemnate, precum i bunuri în cazul sanc iunilor  de blocare de 

fonduri sau resurse economice; 

l) solu ioneaz  cererile înaintate cu privire la sanc iunile de blocare a fondurilor sau a 

resurselor economice de c tre persoanele care au un drept asupra bunurilor blocate sau de 

c tre creditorii persoanelor sau entit ilor desemnate; 

m) solu ioneaz  cererile înaintate de c tre orice persoan  fizic  sau juridic  care dore te s  

pun  la dispozi ia persoanei sau entit ii desemnate bunuri, în cazul aplic rii sanc iunilor de 

blocare de fonduri sau resurse economice; 

n) solu ioneaz  cererile cu privire la acoperirea cheltuielilor necesare pentru conservarea i 

administrarea bunurilor ce fac obiectul sanc iunilor interna ionale de blocare de resurse 

economice, în scopul împiedic rii deprecierii sau devaloriz rii acestora; 

o) decide asupra modului de administrare a bunurilor ce fac obiectul sanc iunilor 

interna ionale de blocare a resurselor economice, fie în sensul administr rii acestora de c tre 

statul român prin Ministerul Finan elor Publice �– Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  

sau prin autorit ile publice competente, fie în sensul pred rii acestora spre administrare  unui 

custode cu care încheie un contract de administrare; 
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p) ine eviden a i inventarul bunurilor aflate în administrare ca urmare a aplic rii unei 

sanc iuni interna ionale de blocare a resurselor economice; 

r) creeaz  i gestioneaz  baza de date centralizat  cu privire la fondurile i resursele 

economice blocate i solicit  autorit ilor i institu iilor publice competente eviden a cu 

privire la punerea în aplicare a sanc iunilor interna ionale de blocare de fonduri sau resurse 

economice pentru a le integra bazei de date centralizate, sens în care încheie cu acestea 

protocoale cu privire la schimburile de informa ii necesare;  

s) informeaz  periodic sau ori de câte ori este nevoie Ministerul Afacerilor Externe asupra 

modului în care sunt aplicate sanc iunile referitoare la blocarea de fonduri sau resurse 

economice, înc lc ri ale obliga iilor stabilite prin ordinul ministrului finan elor publice, 

precum i asupra oric ror aspecte corelative; 

t) constat  înc lcarea obliga iilor ce revin persoanelor fizice sau juridice ca urmare a 

nerespect rii dispozi iilor din actele interna ionale în ceea ce prive te sanc iunile 

interna ionale de blocare de fonduri sau resurse economice i care constituie contraven ii i 

aplic  sanc iunile contraven ionale prev zute de lege. 

 
Art. 5  

Detalierea etapelor procedurale de punere în aplicare a sanc iunilor interna ionale, precum i 

atribu iile structurilor din cadrul Ministerului Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de 

Administrare Fiscal  care le duc la îndeplinire se stabilesc prin ordin al ministrului finan elor 

publice, în termen de 60 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentului act normativ. 

  

Capitolul II  

Gestionarea regimurilor de sanc iuni interna ionale 

 
Art.6  

În cel mai scurt termen de la data lu rii la cuno tin  a adopt rii unui act interna ional prin 

care se instituie sanc iuni interna ionale sau al public rii în Monitorul Oficial al actelor 

normative pentru punerea în aplicare a actelor interna ionale prin care se stabilesc sanc iuni 

interna ionale, Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  

asigur  publicarea pe pagina de internet proprie, în sec iunea dedicat , a listelor prin care se 

instituie sanc iunile interna ionale potrivit domeniului s u de competen . 

 



 5

Art.7  

(1) Ulterior asigur rii publicit ii unui document prin care sunt stabilite sanc iuni 

interna ionale, unit ile subordonate Ministerului Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de 

Administrare Fiscal , precum i orice persoan  fizic  sau juridic  care are date i informa ii 

despre persoane ori entit i desemnate, care au în proprietate, de in sau au sub control bunuri 

ori care au date i informa ii despre acestea, despre tranzac ii legate de bunuri sau în care 

sunt implicate persoane ori entit i desemnate, au obliga ia de a în tiin a Ministerul 

Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  - aparat central, din 

momentul în care iau cuno tin  despre existen a situa iei care impune în tiin area. 

(2) În tiin rile men ionate la alineatul precedent se depun direct la Registratura Ministerului 

Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  sau se expediaz  prin po t  

recomandat cu men iunea �„confiden ial�” i se completeaz  conform modelului standard 

�„Formular de în tiin are/raportare privind opera iunile care implic  fonduri sau resurse 

economice apar inând persoanele sau entit ilor desemnate i în sensul Ordonan ei de urgen  

a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanc iunilor interna ionale, aprobat  

cu modific ri prin Legea nr. 217/2009�” prezentat în Anexa la prezentul act normativ.  

 (3) În cazul în care în tiin rile prev zute la alin. (1) sunt depuse la structurile sau la 

institu iile subordonate ale Ministerului Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de 

Administrare Fiscal , acestea au obliga ia de a le redirec iona, în termen de cel mult 1 zi 

lucr toare din ziua primirii, c tre aparatul central al Ministerului Finan elor Publice -  

Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal . 

(4) Vor fi luate în considerare i solu ionate doar acele în tiin ri care permit identificarea i 

contactarea autorului acestora i care con in date de identificare minime ale persoanelor sau 

entit ilor vizate de sanc iune, a a cum sunt acestea prev zute la art. 9 alin. (1). 

(5) La primirea unei în tiin ri, Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de 

Administrare Fiscal  analizeaz  dac  are sau nu calitatea de autoritate competent  în 

solu ionarea acesteia. 

(6) În situa ia în care se constat  c  în tiin area primit  nu face obiectul domeniului s u de 

competen , Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  

transmite în termen de 24 de ore în tiin area c tre autoritatea competent .  
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(7) În situa ia în care autoritatea competent  nu poate fi identificat , în tiin area se transmite 

Ministerului Afacerilor Externe, în calitatea sa de coordonator al Consiliului 

interinstitu ional. 

 

Art.8  

(1) În aplicarea art. 18 din Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 202/2008, cu modific rile 

i complet rile ulterioare, orice entitate care are obliga ia raport rii tranzac iilor suspecte în 

domeniul sp l rii banilor i al finan rii actelor de terorism va transmite, ori de câte ori este 

cazul, raport ri cu privire la persoanele sau entit ile desemnate sau cu privire la opera iunile 

care implic  bunuri, a a cum sunt acestea definite de Ordonan . 

(2) Raport rile se transmit în conformitate cu modelul prezentat în Anexa la prezentul act 

normativ. 

(3) Vor fi luate în considerare i solu ionate doar acele raport ri care permit identificarea i 

contactarea autorului acestora i care con in date de identificare minime ale persoanelor sau 

entit ilor vizate de sanc iune, a a cum sunt acestea prev zute la art. 9 alin. (1). 

 
Art.9 

(1) În exercitarea activit ii de gestionare i solu ionare a în tiin rilor i raport rilor primite, 

pe baza elementelor con inute de acestea, Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia 

Na ional  de Administrare Fiscal  întreprinde m surile necesare în vederea identific rii 

persoanelor i entit ilor desemnate de regimurile de sanc iuni interna ionale, identificare ce 

presupune determinarea cel pu in a urm toarelor elemente: 

a) pentru persoanele fizice: codul numeric personal, domiciliul sau re edin a, data 

na terii, precum i orice alte date de identificare ce pot fi furnizate de autorit ile 

publice na ionale i interna ionale; 

b)  pentru persoanele juridice sau alte entit i: sediul social, num rul de înregistrare în 

registrul comer ului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finan elor 

Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  sau codul de înregistrare 

atribuit de statul de reziden . 

(2) În vederea efectu rilor verific rilor necesare, Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia 

Na ional  de Administrare Fiscal  poate solicita informa ii suplimentare sau l muritoare 

autorului în tiin rii cu privire la con inutul acesteia sau bunurile i resursele economice la 
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care se refer , precum i orice alte documente pe care autorul le de ine, acesta având 

obliga ia de a îi r spunde în termenul men ionat în solicitare. 

(3) De asemenea, Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare 

Fiscal  poate solicita informa ii suplimentare cu privire la con inutul raport rilor înaintate de 

entit ile raportoare în vederea verific rii acestora, iar acestea au obliga ia de a r spunde 

A.N.A.F. în termenul indicat în solicitare, obliga ia de confiden ialitate neputându-i fi opus  

cu privire la datele i informa iile ce privesc raportarea înaintat . 

(4) În activitatea de analiz  a în tiin rilor i raport rilor i de dispunere a m surilor ce se 

impun, Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  poate 

solicita informa ii celorlalte institu ii i autorit i publice competente. 

(5) Autorit ile publice, institu iile publice i de interes public vor furniza informa ii i acte 

structurilor din cadrul Ministerului Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de Administrare 

Fiscal , la cererea acestora. În realizarea scopului Ordonan ei de Urgen  nr. 202/2008, cu 

modific rile i complet rile ulterioare, structurile din cadrul Ministerului Finan elor Publice  

prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  pot accesa, acolo unde este posibil, on-line, 

baza de date a institu iilor mai sus-men ionate pentru informa iile stabilite pe baz  de 

protocol.  

(6) Cooperarea cu alte institu ii sau autorit i din alte state se realizeaz  în baza conven iilor 

interna ionale bilaterale sau multilaterale la care România este parte sau a acordurilor 

bilaterale. 

 

Art.10 

(1) Lista persoanelor desemnate de regimurile de sanc iuni interna ionale, a c ror identificare 

a fost posibil  este utilizat  ulterior în vederea identific rii conturilor de disponibilit i 

b ne ti deschise la b ncile comerciale din România. 

(2) Direc iile de specialitate din cadrul Ministerului Finan elor Publice - Agen ia Na ional  

de Administrare Fiscal   precum i structurile din subordinea acesteia cu atribu ii de control 

vor proceda, potrivit competen elor ce le revin, la identificarea din eviden a contabil  a 

persoanei/entit ii desemnate a sumelor datorate acesteia de c tre ter i i datele de identificare 

ale acestora, precum i fondurile i resursele economice de inute de acestea pe teritoriul 

na ional. 
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 (3) În situa ia în care organele de control ale Ministerului Finan elor Publice -  Agen ia 

Na ional  de Administrare Fiscal  nu pot identifica prin eforturi proprii bunurile care se afl  

în proprietatea, sunt de inute de, sau se afl  sub controlul persoanelor/entit ilor desemnate i 

loca iile unde acestea se g sesc, se efectueaz  toate demersurile necesare identific rii 

acestora, prin solicitarea de informa ii de la urm toarele institu ii: 

a) Agen ia Na ional  de Cadastru i Publicitate Imobiliar  cu privire la bunurile imobile 

aflate în patrimoniul persoanei sau entit ii desemnate; 

b) Direc iile de Impozite i Taxe Locale cu privire la bunurile imobile i mobile aflate în 

patrimoniul persoanei sau entit ii desemnate; 

c) Direc ia Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor (din cadrul  

Ministerului Administra iei i Internelor) cu privire la bunurile mobile reprezentând vehicule 

înmatriculate în România, aflate în patrimoniul persoanei sau entit ii desemnate; 

d) Autoritatea Naval  Român  cu privire la bunurile mobile reprezentând nave de tip 

transport sau agrement, aflate în patrimoniul debitorului persoanei sau entit ii desemnate; 

e)  Autoritatea Aeronautic  Civil  Român  cu privire la bunurile mobile reprezentând 

aeronave de tip transport sau agrement, aflate în patrimoniul persoanei sau entit ii 

desemnate; 

f) Oficiul Na ional al Registrului Comer ului cu privire la ac iunile/p r ile sociale de inute de 

c tre persoana sau entitatea desemnat  la societ i comerciale; 

g) Depozitarul Central avizat de Comisia Na ional  a Valorilor Mobiliare cu privire la 

ac iunile cotate pe pia a bursier , de inute de c tre persoana sau entitatea desemnat  la 

societ i comerciale; 

h) orice alte autorit i, institu ii publice sau entit i care de in informa ii cu privire la bunurile 

mobile i imobile, inclusiv fonduri i alte valori de inute de persoana sau entitatea desemnat .   

(4) Institu iile prev zute la alin. (3) lit. a) - h) au obliga ia ca în termen de apte zile s  

comunice organelor de control solicitante toate datele referitoare la bunurile proprietatea 

persoanei sau entit ii desemnate, informa ii existente în baza  de date. 

(5) Institu iile prev zute la alin. (3) au obliga ia furniz rii datelor solicitate, chiar dac  

acestea sunt confiden iale sau au caracter secret, atât timp cât sunt strict necesare efectu rii 

verific rilor i cercet rilor prev zute de lege în vederea derul rii procedurii de punere în 

aplicare a sanc iunilor interna ionale.   
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(6) Institu iile prev zute la alin. (3) lit. a) �– .h) au obliga ia, conform competen elor ce le 

revin, indisponibiliz rii temporare a fondurilor sau resurselor economice identificate ca 

urmare a verific rilor i care apar in persoanelor sau entit ilor desemnate, de îndat  ce de in 

informa ii cu privire la acestea, chiar dac  acest termen ar fi anterior r spunsului transmis 

c tre Ministerul Finan elor Publice  - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal . Dispozi iile 

art. 129-130 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , 

republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare sunt aplicabile in mod corespunz tor, 

numai in ceea ce prive te m sura indisponibiliz rii. 

 (7)  M sura indisponibiliz rii temporare va înceta: 

a) în cazul în care, înainte de emiterea ordinului ministrului finan elor publice de blocare a 

fondurilor sau resurselor economice, au fost autorizate derog ri de la aplicarea sanc iunilor 

interna ionale sau au fost stabilite erori de identificare a persoanei sau entit ii desemnate ori 

cu privire la fondurile sau resursele economice blocate; 

b) la momentul bloc rii bunurilor i resurselor economice ce apar in persoanelor sau 

entit ilor listate ca urmare a public rii ordinului ministrului finan elor publice, în 

conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 202/2008 

privind punerea în aplicare a sanc iunilor interna ionale, cu modific rile ulterioare. 

(8) În m sura în care institu iile men ionate la alin. (3) nu aplic  m sura indisponibiliz rii 

temporare a fondurilor sau a resurselor economice despre care au informa ii, acestea sunt pe 

deplin r spunz toare pentru toate consecin ele ce decurg din aceasta. 

(9) Organul de control solicitant al informa iilor r spunde pentru legalitatea solicit rii, iar 

autoritatea solicitat  r spunde pentru realitatea i corectitudinea datelor furnizate. 

 
Art.11  

(1) În conformitate cu dispozi iile art. 19 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 

202/20008, cu modific rile i complet rile ulterioare, ca urmare a efectu rii verific rilor 

necesare i a identific rii fondurilor i resurselor economice, Ministerul Finan elor Publice 

prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  elaboreaz  proiectul de ordin privind 

blocarea fondurilor si/sau resurselor economice care se afl  în proprietatea, sunt de inute de, 

sau se afl  sub controlul persoanelor fizice,  juridice sau entit ilor care au fost identificate ca 

fiind persoane sau entit i desemnate. 
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(2) Proiectul de ordin este înaintat în vederea aprob rii acestuia de c tre ministrul finan elor 

publice în termen de 5 zile lucr toare de la data la care exist  informa ii complete cu privire 

la persoanele sau entit ile desemnate, precum i fondurile i resursele economice de inute de 

ace tia. 

(3) Ordinul prev zut la alin. (1) se comunic  de îndat  de c tre Ministerul Finan elor Publice 

prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  tuturor persoanelor sau autorit ilor 

men ionate de art. 19 alin. (2) i (3) din Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 202/2008, cu 

modific rile i complet rile ulterioare.  

(4) Ordinul aprobat i comunicat tuturor persoanelor, entit ilor i autorit ilor interesate este 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 3 zile lucr toare de la data 

emiterii prin grija Ministerului Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare 

Fiscal . 

 

Capitolul III  

Autorizarea derog rilor de la aplicarea m surii de blocare a fondurilor i resurselor 

economice 

 
Art.12 

(1) În conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 

202/20008, cu modific rile i complet rile ulterioare, pentru ob inerea unei derog ri de la 

aplicarea sanc iunilor interna ionale privind blocarea fondurilor i a resurselor economice, 

orice persoan  sau entitate interesat  poate adresa, în scris, o cerere Ministerului Finan elor 

Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal , înso it  de toate documentele relevante. 

(2) Cererea pentru ob inerea unei derog ri se adreseaz  în scris Ministerului Finan elor 

Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  i va fi depus  la registratura institu iei 

sau prin po t  recomandat. 

(3) În cazul în care cererile pentru autorizarea derog rilor prev zute la alin. (1) sunt depuse la 

unit ile teritoriale sau institu iile subordonate ale Ministerului Finan elor Publice - Agen ia 

Na ional  de Administrare Fiscal , acestea au obliga ia de a le redirec iona, în termen de cel 

mult 1 zi lucr toare din ziua primirii, c tre Ministerul Finan elor Publice �– Agen ia Na ional  

de Administrare Fiscal , aparat central. 
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(4) R spunsul la cererea formulat  potrivit alin. (1) se comunic  solicitantului în scris, în 

termen de maxim 15 zile de la data primirii acesteia la sediul Ministerului Finan elor Publice 

�– Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  , aparat central, la adresa indicat  în solicitare, 

de îndat  ce sunt ob inute toate elementele i informa iile ce permit solu ionarea acesteia.  

(5) În cazul în care se solicit  derogarea pentru satisfacerea unor necesit i de baz  sau pentru 

motive umanitare, r spunsul la cererea formulat  potrivit alin. (1) se comunic  în termen de 5 

zile de la primirea cererii. 

(6) Termenul prev zut de lege pentru comunicarea r spunsului la cererea formulat  potrivit 

alin. (1) nu începe s  curg  sau se suspend  în caz de for  major  sau de caz fortuit. 

 (7) În cazul în care  exist  solicit ri pentru ob inerea unei derog ri care nu sunt înso ite de 

documente relevante care s  permit  analizarea acesteia, se vor solicita persoanei care a 

înaintat cererea informa ii sau documente suplimentare, caz în care termenul prev zut la alin. 

(4) se prelunge te în mod corespunz tor cu perioada cuprins  între data solicit rii i data 

primirii informa iilor solicitate. 

(8) Cererile de autorizare a derog rilor vor fi solu ionate prin ordin al ministrului finan elor 

publice pe baza propunerii motivate emise de Comisia constituit  în acest scop la nivelul 

Ministerului Finan elor Publice �– Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal .  

(9) Componen a Comisiei i modul de organizare i func ionare al acesteia vor fi aprobate 

prin ordin al ministrului finan elor publice, în termen de 60 de zile de la data intr rii în 

vigoare a prezentului act normativ.  

(10) Decizia asupra acord rii derog rii solicitate se emite numai dup  ob inerea, din partea 

Ministerului Afacerilor Externe, a avizului de conformitate cu dreptul interna ional, în 

conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 

202/20008, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

 

Capitolul IV  

Solu ionarea sesiz rilor privind erorile de identificare  

 
Art.13 

(1) Orice persoan  interesat  poate sesiza Ministerul Finan elor Publice - Agen ia Na ional  

de Administrare Fiscal  cu privire la erorile ce au fost produse în identificarea persoanelor 
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sau a entit ilor desemnate sau a fondurilor sau resurselor economice blocate în temeiul 

ordinului emis de ministrul finan elor publice. 

(2) Sesizarea cu privire la erorile de identificare se adreseaz  în scris Ministerului Finan elor 

Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  i va fi depus  la registratura institu iei 

sau prin po t  recomandat. 

(3) În cazul în care sesiz rile sunt depuse la organele fiscale teritoriale sau alte structuri aflate 

în subordinea Ministerului Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal , 

acestea au obliga ia de a le redirec iona, în termen de cel mult 1 zi lucr toare din ziua primirii 

c tre Ministerul Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal , aparat 

central. 

(4) Nu vor fi luate în considerare i, în consecin , nu vor fi solu ionate acele sesiz ri care nu 

sunt motivate sau care nu indic  cu claritate erorile de identificare la care se refer  sesizarea. 

(5) O dat  înregistrat  sesizarea, Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de 

Administrare Fiscal  procedeaz  la verificarea datelor i informa iilor indicate în cuprinsul 

acesteia, putând solicita în acest sens informa ii suplimentare autorului sesiz rii, precum i 

institu iilor men ionate la art. 10 alin. (2) i alin.(3). Ace tia au obliga ia furniz rii 

informa iilor solicitate în termen de 3 zile de la data la care solicitarea a fost înaintat , 

obliga ia de confiden ialitate neputând fi opus  în ceea ce prive te datele necesare 

solu ion rii sesiz rii. 

(6) R spunsul la sesizarea men ionat  la alin. (1) se înainteaz  autorului acesteia în termen de 

maxim 15 zile lucr toare de la data primirii. În cazul în care sesizarea a fost depus  la 

organele fiscale teritoriale sau la alte structuri aflate în subordinea Ministerului Finan elor 

Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal , termenul men ionat se calculeaz  de la 

data înregistr rii sesiz rii la sediul aparatului central al Ministerului Finan elor Publice - 

Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  

(7) În m sura în care se constat  c  sesizarea a fost întemeiat  i c  în urma verific rilor 

ini iale s-a produs o eroare în ceea ce prive te identificarea persoanei sau a entit ii 

desemnate ori cu privire la fondurile sau resursele economice blocate, Ministerul Finan elor 

Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  modific  ordinul precedent prin 

corectarea datelor de identificare sau, în m sura în care din informa iile suplimentare rezult  

c  persoana în cauz  nu intr  sub inciden a sanc iunilor interna ionale, abrog  ordinul de 

blocare a fondurilor sau a resurselor economice. 
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(8) În situa ia în care prin verificarea sau cercetarea documentelor prezentate în motivarea 

sesiz rii privind erorile de identificare sau prin verificarea în fapt, organele competente 

constat  indiciile s vâr irii unei infrac iuni, acestea vor sesiza de îndat  organele de urm rire 

penal  pentru efectuarea cercet rilor ce se impun. 

(9) Pân  la solu ionarea definitiv  a cererii, pe cale administrativ  sau pe cale judiciar , 

fondurile sau resursele economice men ionate în ordinul ministrului finan elor publice r mân 

blocate. 

(10) În m sura în care s-a dispus completarea sau abrogarea ordinului de blocare a fondurilor 

sau a resurselor economice, dispozi iile art.11 alin. (3) cu privire la comunicare se aplic  în 

mod corespunz tor. 

 

Capitolul V  

Administrarea bunurilor blocate 

 

Art.14 

(1) Bunurile blocate se predau printr-un document administrativ de c tre organele 

competente ale Ministerului Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  

autorit ilor sau institu iilor publice competente în domeniul de activitate.  

(2) Autorit ile sau institu iile publice competente în domeniu fac toate actele de conservare 

i administrare a bunurilor blocate în scopul împiedic rii deprecierii acestora.  

(3)  În situa ia în care autorit ile sau institu iile publice competente în domeniu nu pot 

realiza administrarea bunurilor blocate din motive temeinic justificate, propun motivat 

Ministerului Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  predarea 

bunurilor blocate în custodia unei persoane fizice sau juridice identificate de ace tia. 

 

Art.15 

(1) Bunurile blocate, care nu intr  în competen a altor autorit i sau institu ii publice, sunt 

l sate în custodia unei persoane numite de organele competente ale Ministerului Finan elor 

Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  i care poart  denumirea de custode. 

(2) Persoana care prime te bunurile în custodie semneaz  un proces verbal de predare -

primire. 
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(3) Custodele are urm toarele responsabilit i în ceea ce prive te custodia i administrarea 

bunului blocat: 

a) execut  lucr ri de repara ii la imobile, în vederea prevenirii deterior rii acestora; 

b) ia m suri pentru men inerea în stare de func ionare a utilajelor i echipamentelor date în 

custodie; 

c) efectueaz  cheltuieli pentru a asigura paza bunurilor primite în custodie; 

d) administreaz  bunurile blocate, chiriile, arenda i alte venituri ob inute din administrarea 

acestora, consemnând veniturile încasate la unit ile abilitate i depune recipisa la organele 

competente ale Ministerului Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal ; 

e) îndepline te orice alte activit i stabilite de organul competent al Ministerului Finan elor 

Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal . 

(4) Custodele prime te pentru resposabilit ile îndeplinite o remunera ie stabilit  de organul 

competent al Ministerului Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal , 

inând seama de activitatea depus  i avându-se în vedere urm toarele aspecte: 

a) caracteristicile specifice bunului dat în custodie; 

b) condi iile pe care custodele trebuie s  le asigure pentru p strarea, conservarea, men inerea 

în stare de func ionare a bunului; 

c) capacitatea juridic  a custodelui, persoana fizic  sau persoana juridic ; 

d) valoarea bunului dat în custodie; 

e) pre urile de pia  practicate în zona pentru depozitarea (p strarea) bunurilor similare; 

f) dificult ile întâmpinate în indeplinirea sarcinilor sale; 

g) orice alte elemente relevante pentru evaluarea remunera iei custodelui. 

 

Art.16 

(1) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de remunera ia custodelui i administrarea bunurilor 

se folosesc, în primul rând, sporurile i veniturile realizate pe durata administr rii acestora. 

(2) În cazul în care sporurile sau veniturile nu exist  sau nu sunt suficiente i nu poate 

identificat  nicio alta surs  de acoperire a cheltuielilor de administrare, Ministerul Finan elor 

Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  poate decide vânzarea bunurilor sau 

unei p r i a acestora, efectuat  în proportie strict necesar  pentru acoperirea cheltuielilor.  

(3) Valorificarea efectuat  în condi iile men ionate la alineatul precedent se realizeaz  de 

c tre organele competente ale Ministerului Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de 
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Administrare Fiscal , dispozi iile Codului de procedur  fiscal  i ale actelor normative 

subsecvente aplicându-se în mod corespunz tor. 

(4) În situa ia în care bunurile blocate constau în sume de bani în lei sau în valut , titluri de 

valoare, obiecte de metale pre ioase, pietre pre ioase, obiecte de art , colec ii de valoare, 

acestea se ridic  i se depun cel târziu a doua zi lucr toare la unit ile specializate. 

(5) În cazul în care se blocheaz  bunuri care au un regim special de circula ie, organele 

competente ale Ministerului Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  

le predau de îndat  unit ilor specializate. 

 

Capitolul VI  

Aplicarea m surii de ridicare a sanc iunilor interna ionale 

 

Art.17 

(1) La momentul primirii unei în tiin ri privind m sura de încetare a aplic rii sanc iunilor 

interna ionale, Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  

elaboreaz  proiectul de ordinului de deblocare a fondurilor i resurselor economice ce va fi 

supus spre aprobare în termen de 5 zile lucr toare ministrului finan elor publice.  

(2) Ordinul de deblocare a fondurilor i resurselor economice se comunic  de îndat  tuturor 

persoanelor interesate, precum i institu iilor i autorit ilor competente prev zute de art. 19 

alin. (2) i (3) din Ordonan a de Urgen  nr. 202/2008, cu modific rile i complet rile 

ulterioare i se public  prin grija Ministerului Finan elor Publice �– Agen ia Na ional  de 

Administrare Fiscal  în Monitorul Oficial  în termen de 3 zile lucr toare de la data emiterii 

acestuia.  

(3) M surile de blocare a fondurilor i resurselor economice dispuse vor fi ridicate de c tre 

organul competent al Ministerului Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de Administrare 

Fiscal  în baza ordinului de deblocare prev zut la alin. (1). 

. 

Capitolul VII 

Supravegherea i controlul punerii în aplicare a sanc iunilor interna ionale 

 
Art.18 
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(1) Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  

supravegheaz  punerea în aplicare a sanc iunilor de blocare a fondurilor de c tre  persoanele 

fizice i juridice altele decât cele supravegheate de c tre institu iile de reglementare, 

autorizare sau supraveghere pruden ial  a sectorului financiar. 

(2) Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  controleaz  

punerea în aplicare a sanc iunilor de blocare a resurselor economice de c tre: 

a) organele fiscale teritoriale sau alte structuri aflate în subordinea sa; 

b) persoanele fizice sau juridice c rora le sunt date în administrare bunurile blocate. 

 
Art.19 

În activitatea sa de supraveghere i control a punerii în aplicare a sanc iunilor din domeniul 

s u de competen , Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare 

Fiscal :  

a) verific  respectarea de c tre persoanele i entit ile men ionate la art. 18 alin. (1) i alin.(2) 

a m surilor dispuse prin actele ce instituie sanc iuni interna ionale; 

b) impune m surile necesare pentru a asigura respectarea acestora, dac  este cazul; 

c) solicit  documente i informa ii necesare derul rii activit ii sale atât de la persoanele 

fizice i juridice, cât i de la institu iile i autorit ile publice competente, ori deruleaz  

verific ri suplimentare. 

 

Art.20 

(1) Persoanele sau entit ile care au obliga ia punerii în aplicare a sanc iunilor de blocare de 

fonduri sau resurse economice pun la dispozi ia Ministerului Finan elor Publice - Agen ia 

Na ional  de Administrare Fiscal  în cel mai scurt timp posibil toate datele i informa iile 

solicitate de aceasta în leg tur  cu îndeplinirea atribu iei sale specifice, obliga ia de 

confiden ialitate neputând fi invocat . 

(2) Entit ile la care se refer  art. 14 au obliga ia de a p stra informa iile i datele pe care le 

de in în leg tur  cu sanc iunile interna ionale pe o perioad  de cel pu in 5 ani de la data 

încet rii aplic rii respectivelor sanc iuni.   

 

Capitolul VII  

Baza de date centralizat  cu privire la fonduri i resurse economice blocate 
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Art.21 

(1) Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  creeaz  i 

gestioneaz  baza de date centralizat  cu privire la fonduri i resurse economice blocate, în 

temeiul dispozi iilor art. 15 alin. (1) din  Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 202/20008, 

cu modific rile i complet rile ulterioare. 

(2) În vederea constituirii i complet rii bazei de date centralizate cu privire la fonduri sau 

resurse economice blocate, Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de 

Administrare Fiscal  poate solicita autorit ilor i institu iilor cu atribu ii în supravegherea 

punerii în aplicare a sanc iunilor date i informa ii pe care acestea sunt obligate s  i le pun  la 

dispozi ie în termen de maxim 10 zile lucr toare. 

(3) Comunicarea între Ministerul Finan elor Publice - Agen ia Na ional  de Administrare 

Fiscal  i institu iile de reglementare, autorizare sau supraveghere pruden ial  a sectorului 

financiar se realizeaz  în conformitate cu modalit ile i prin canalele stabilite prin 

protocoalele încheiate în acest sens. Dispozi iile art. 9 alin. (5) se aplic  în mod 

corespunz tor. 

 

Art.22 

Baza de date �“Sanc iuni interna ionale�” va cuprinde urm toarele informa ii: 

a) datele de identificare ale persoanelor sau entit ilor desemnate; 

b) m surile de blocare a fondurilor i resurselor economice; 

c) m surile de deblocare a fondurilor i resurselor economice; 

d) solicit rile de derogare de la aplicarea sanc iunilor interna ionale; 

e) solu iile acordate cu privire la derog rile de la aplicarea sanc iunilor interna ionale; 

f) raport rile primite din partea persoanelor fizice i juridice care au obliga ia raport rii 

tranzac iilor suspecte potrivit legisla iei în domeniul sp l rii banilor i al finan rii actelor de 

terorism; 

g) inform rile primite de la autorit ile cu atribu ii în supravegherea punerii în aplicare a 

sanc iunilor interna ionale; 

h) în tiin rile primite din partea persoanelor fizice i juridice, conform art. 7 din prezentul 

act normativ. 
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Art.23 

Informa iilor con inute în Baza de date li se aplic  în mod corespunz tor dispozi iile art. 11 

din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu 

modific rile i complet rile ulterioare, cele ale Legii nr. 182/2002 privind protec ia 

informa iilor clasificate, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i cele ale Legii 

nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal i libera circula ie a acestor date, cu modific rile ulterioare, Ministerul Finan elor 

Publice - Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  fiind operator de date cu caracter 

personal autorizat. 

 

Capitolul VIII 

Raport rile c tre Ministerul Afacerilor Externe 

 
Art.24 

(1) Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal  informeaz  

Ministerul Afacerilor Externe, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, despre modul în care 

sunt aplicate sanc iunile de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, despre înc lc ri 

ale acestora i cazuri aflate în curs de solu ionare, precum i despre orice alte dificult i de 

aplicare, raport rile întocmindu-se conform modelului standard stabilit de Ministerul 

Afacerilor Externe. 

(2) Informa iile se transmit atât în format hârtie, cât i electronic în format securizat în 

termen de maxim de 30 zile de la sfâr itul fiec rui semestru sau în termen de maxim 7 zile 

lucr toare de la data la care aceste inform ri au fost solicitate de Ministerul Afacerilor 

Externe.  

(3) Termenul de 7 zile poate fi prelungit motivat la cererea Ministerului Finan elor Publice 

prin Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal , atunci când colectarea informa iilor 

solicitate necesit  timp suplimentar sau dac  informa iile solicitate necesit  colaborarea cu 

alte autorit i sau institu ii publice române sau din str in tate. 

 
Capitolul IX 

Dispozi ii finale 

 
Art. 25 
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(1) Înc lcarea dispozi iilor din prezentul act normativ se sanc ioneaz  în conformitate cu 

prevederile art. 26 din Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 202/2008, cu modific rile i 

complet rile ulterioare. 

(2) Constatarea faptelor ce constituie contraven ii i aplicarea sanc iunilor corespunz toare se 

realizeaz  de c tre organele de control ale Ministerului Finan elor Publice - Agen ia 

Na ional  de Administrare Fiscal . 

 
Art.26 

În vederea îndeplinirii atribu iilor sale, Ministerul Finan elor Publice prin Agen ia Na ional  

de Administrare Fiscal  poate solicita informa ii persoanelor sau entit ilor c rora le revin 

obliga ii din prezentul act normativ, precum i celorlalte institu ii publice sau autorit i 

competente, clauzele contractuale cu privire la confiden ialitate sau secretul profesional 

neputându-i fi opuse. 

 
Art.27 

Dispozi iile prezentului act normativ se completeaz  cu celelalte prevederi legale în vigoare 

referitoare la sanc iunile interna ionale. 


