- Proiect GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de
autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.053/2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic - Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014
privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014, cu completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul daunelor totale produse autoturismelor achiziționate în cadrul Programului,
după ce M.F.P. a plătit finanțatorului suma rezultată din executarea garanției, plata valorii
despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către finanțator și stat,
reprezentat prin M.F.P., cu înștiințarea prealabilă a acestora, proporțional cu procentul de
garantare aplicat la soldul finanțării garantate restante, până la concurența creanţelor rezultate
din trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate şi plata garanţiei.”

2. La articolul 19, după alineatul (2) se introduc șase noi alineate, alin. (3) - (8), cu
următorul cuprins:
„(3) Suma încasată de M.F.P., prin unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor
fiscale, în temeiul prevederilor alin.(2), este venit la bugetul de stat.
(4) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale
asupra autoturismelor achiziționate în cadrul Programului, înainte de depunerea de către
finanțator la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate,
M.F.P. îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către
finanțator, cu condiția ca finanţatorul să nu solicite executarea garanției şi să utilizeze valoarea
despăgubirii pentru rambursarea integrală a finanţării garantate restante în cadrul
Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M. şi se află în curs de
soluţionare în termenul prevăzut la art.23 alin.(1), acordul M.F.P. privind încasarea
despăgubirilor de către finanţator este emis sub condiţia retragerii cererii de plată şi utilizării
despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea integrală a finanţării garantate restante
în cadrul Programului. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în cadrul acestui alineat,
acordul M.F.P. se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.

(5) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care finanţatorul le poate încasa în
conformitate cu prevederile alin.(4) nu acoperă integral soldul finanţării garantate restante în
cadrul Programului, M.F.P. îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către
finanțator, cu condiția utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea
parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului. În cazul nerespectării acestei
condiţii, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. Dacă cererea de plată a fost
depusă la F.N.G.C.I.M.M. şi se află în curs de soluţionare în termenul prevăzut la art.23
alin.(1), acordul M.F.P. privind încasarea despăgubirilor de către finanţator este emis sub
condiţia retragerii cererii de plată şi utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurator
pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului. Finanţatorul
poate depune cererea de plată, în conformitate cu prevederile art.22 pentru diferenţa rămasă
restantă după încasarea despăgubirii.
(6) Suma rezultată din valorificarea autoturismului avariat ca urmare a producerii unei
daune totale se plătește către finanțator şi stat, reprezentat prin M.F.P., proporțional cu
procentul de garantare, în condițiile alin. (2), sau după caz, către finanțator în condițiile alin. (4)
sau (5), până la concurența creanţelor/ei rezultate din trecerea la restanţă a întregului sold al
finanţării garantate şi plata garanţiei.
(7) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte
din poliţa de asigurare a autoturismului achiziţionat în cadrul Programului, precum și în cazul
încasării sumei menționate la alin.(6), beneficiarul/asiguratorul, după caz, are obligaţia
înştiinţării F.N.G.C.I.M.M si M.F.P. cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu
privire la data efectuării plăţii în contul M.F.P. deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul
organelor fiscale.
(8) Dacă M.F.P. a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanției și înscrisul se
află în curs de întocmire la F.N.G.C.I.M.M, acesta diminuează creanța rezultată prin plată și
informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate,
conform alin.(7) și data încasării lor. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.N.G.C.I.M.M și
transmis la ANAF, M.F.P. informează ANAF cu privire la sumele virate conform alin.(7) și data
încasării lor.”
3. La articolul 22, alineatul (1), litera (h) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(h) extrasul contului de credit al beneficiarului și/sau un document echivalent, aferent
ultimelor șase luni de finanțare până la data formulării cererii de plată din care să rezulte fără
echivoc întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a
acesteia, serviciul datoriei aferent principalului, precum și, după caz, modalitatea de utilizare a
valorii despăgubirilor încasate de finanțator de la asigurator în condițiile art.19 alin.(5),
respectiv a sumelor rezultate din valorificarea autoturismului avariat ca urmare a producerii
unei daune totale în condițiile art.19 alin.(6), în copie certificată de finanțator pentru
conformitate cu originalul.”
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