MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. .......... din ............./2018

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
Nr. 1428 din 10.04.2018

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de transmitere, de către casele teritoriale de pensii
către organele fiscale teritoriale competente, a titlurilor executorii prin care sunt
individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de
asigurări sociale /alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor
art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
cu modificările și completările ulterioare

În temeiul:
Art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 17 alin.
(3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 181 alin (3)
și alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările și completările ulterioare și al art. 226 alin. (10) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală,
ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul
ORDIN:
ART. 1
Se aprobă Procedura de transmitere, de către casele teritoriale de pensii către
organele fiscale teritoriale competente, a titlurilor executorii prin care sunt
individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de
asigurări sociale /alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181
alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările
și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin, denumită în continuare Procedura.
ART. 2 - Obiectul prezentei Proceduri îl constituie debitele reprezentând sumele
încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale /alte drepturi prevăzute de
legi speciale care nu pot fi recuperate în termenul general de prescripție de 3 ani,
conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) debitele aflate la data de 31 decembrie 2017 în evidența caselor teritoriale de
pensii;

b) debitele înregistrate în evidenţele contabile a caselor teritoriale de pensii după
data de 01.01.2018.
ART. 3 - Predarea – primirea titlurilor executorii prin care sunt individualizate
debitele prevăzute art. 2 se va face între Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin Casa
Națională de Pensii Publice, respectiv casele teritoriale de pensii și Ministerul Finanțelor
Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, respectiv organele fiscale
teritoriale competente.
ART. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Anexa
PROCEDURĂ
Art. 1 - (1) Prezenta procedură are ca obiect transmiterea, de către casele
teritoriale de pensii către organele fiscale teritoriale competente, a următoarelor
documente:
a) titlurile executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume
încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de
legi speciale care nu pot fi recuperate conform prevederilor art. 181 alin. (1) și (2) din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și
completările ulterioare, în termenul general de prescripție;
b) dosarele de executare silită aferente titlurilor executorii de la lit. a);
c) dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată pentru litigiile având ca obiect
contestaţiile la executarea silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispune
şi se duc la îndeplinire măsurile asiguratorii;
d) dosarele debitorilor declaraţi insolvabili.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt cele aflate în evidența caselor
teritoriale de pensii la data de 31 decembrie 2017, cât și cele care vor intra în evidența
acestora după această dată.
Art. 2 - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin,
casele teritoriale de pensii vor proceda la inventarierea atât a debitelor aflate în
evidență la data de 31 decembrie2017, cât şi a debitelor constituite după această dată.
Art. 3 – (1) În situaţia debitelor aflate în sold la data de 31 decembrie2017, în
cazul în care, la data inventarierii, se constată că recuperarea debitului conform
prevederilor art. 181 alin. (1) şi (2) din Legea 263/2010, cu modificările și completările
ulterioare, nu se poate face în termenul general de prescripţie de 3 ani, titlurile
executorii însoţite, după caz, de dosarele de executare silită aferente, vor fi transmise
organului fiscal teritorial competent în termen de 90 de zile de la data inventarierii, în
vederea preluării lor în executare silită, pe bază de proces-verbal de predare-primire.
(2) Transmiterea cu întârziere a titlurilor executorii nu împiedică efectuarea,
după caz în continuare, a executării silite a acestora în condiţiile în care nu a intervenit
prescripţia dreptului de a cere executarea silită.
Art. 4 - Dosarele debitelor declarate insolvabile şi evidenţiate într-o situaţie
separată, în afara bilanţului, la data de 31 decembrie2017, vor fi transmise organului
fiscal teritorial competent în termen de 90 de zile de la data inventarierii, împreună cu
debitele prevăzute la art. 4 şi cu dosarele de executare silită.
Art. 5 – (1) În situaţia debitelor înregistrate în evidenţele contabile după data de
01.01.2018, în cazul în care, la data emiterii titlurilor executorii, se constată că
recuperarea acestora conform prevederilor art. 181 alin. (1) şi (2) din Legea 263/2010,
cu modificările și completările ulterioare, nu se poate face în termenul general de
prescripţie de 3 ani, titlurile executorii vor fi transmise organului fiscal teritorial
competent în termen de 60 de zile de la data comunicării titlului executoriu, în vederea

preluării în executare silită, cu adresă de înaintare pentru fiecare titlu executoriu în
parte.
(2) Transmiterea cu întârziere a titlurilor executorii nu împiedică efectuarea,
după caz în continuare, a executării silite a acestora în condiţiile în care nu a intervenit
prescripţia dreptului de a cere executarea silită.
Art. 6 - În situaţia debitelor prevăzute la art. 3 și la art. 5, în cazul în care,
ulterior remiterii titlului executoriu, se constată că recuperarea debitului conform
prevederilor art. 181 alin. (1) şi (2) din Legea 263/2010, cu modificările și completările
ulterioare, nu se poate face în termenul general de prescripţie de 3 ani, titlurile
executorii însoţite, după caz, de dosarele de executare silită aferente, vor fi transmise
organului fiscal teritorial competent în termen de 60 de zile de la data constatării
imposibilităţii recuperării lui în condiţiile arătate mai sus.
Art. 7 - Organul fiscal teritorial competent, căruia i-a fost transmis spre
executare silită un titlu executoriu de către o casă teritorială de pensii, va confirma
acesteia din urmă, preluarea spre executarea silită a debitului, în termen de 30 de zile
de la primirea titlului executoriu.
Art. 8 - În cazul în care titlurile executorii emise de casele teritoriale de pensii nu
cuprind unul din următoarele elemente: numele şi prenumele, codul numeric personal,
domiciliul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semnătura organului care l-a emis
şi dovada comunicării acestora sau constată că a intervenit prescripţia dreptului de a
cere executarea silită, organul fiscal teritorial competent restituie titlurile executorii
casei teritoriale de pensii emitente în termen de 30 de zile de la data primirii.
Art. 9 - Titlul executoriu valid şi în privinţa căruia nu a intervenit prescripţia
dreptului de a cere executarea silită, însoţit de procesul-verbal de predareprimire/adresă pentru fiecare titlu executoriu în parte, constituie documente
justificative pentru preluarea debitului în evidenţele contabile ale organului fiscal
teritorial competent.
Art. 10 - Documentul de confirmare a preluării titlului executoriu, însoţit de
procesul-verbal de predare-primire/adresă pentru fiecare titlu executoriu în parte,
constituie documente justificative pentru scăderea din evidenţele contabile ale caselor
teritoriale de pensii a debitului aferent titlului executoriu transmis organului fiscal
teritorial competent.
Art. 11 - Deciziile de revizuire sau anulare a unor titluri executorii emise de
casele teritoriale de pensii se transmit, în termen de 10 zile, organului fiscal teritorial
competent, în vederea preluării lor în evidenţele contabile cu adresă de înaintare
pentru fiecare titlu executoriu în parte, după caz.
Art. 12 - În baza deciziilor de revizuire sau anulare a titlurilor executorii
transmise de casele teritoriale de pensii, organului fiscal teritorial competent confirmă
preluarea/anularea debitului, după caz, în termen de 5 zile de la primirea acestora.
Art. 13 - Debitele recuperate de organul fiscal teritorial competent se fac venit la
bugetul din care au fost finanţate sumele încasate necuvenit.
Art. 14 - Eventualele plăţi efectuate de debitori reprezentând sume înscrise în
titlurile executorii ce au făcut obiectul predării-primirii, în contul caselor teritoriale de
pensii, după data preluării debitului de către organul fiscal teritorial competent, se vor

transfera în contul de venituri, deschis la unitatea de Trezorerie a Statului la care este
arondat organul fiscal teritorial competent care a luat în debit creanţele debitorului,
indicându-se codul numeric personal al debitorului.
Art. 15 - Casele teritoriale de pensii vor notifica debitorii cu privire la predarea
către organul fiscal teritorial competent a titlului executoriu prin care s-a individualizat
debitul reprezentând sume încasate necuvenit, precum şi cu privire la unitatea
Trezoreriei Statului şi conturile în care acestea vor fi achitate.
Art. 16 - Casele teritoriale de pensii vor notifica terţii popriţi cu privire la
conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului, unde urmează a se vira sumele
reţinute după data predării titlurilor executorii către organul fiscal teritorial competent.
Art. 17 - Modelul procesului-verbal de predare-primire al titlurilor executorii,
care urmează a fi predate organului fiscal teritorial competent, este cel prevăzut în
Anexa nr. 1 la prezenta Procedură și este utilizat la transmiterea de către casele
teritoriale de pensii a debitelor prevăzute la art. 3 către organele fiscale teritoriale
competente.
Art. 18 - Pentru debitele menţionate la art. 5, modelul adresei de trimitere a
fiecărui titlu executoriu în parte către organul fiscal teritorial competent este cel
prevăzut la anexa nr. 2 la prezenta Procedură.
Art. 19 - Modelul notificării debitorilor cu privire la transmiterea titlurilor
executorii către organul fiscal teritorial competent este cel prevăzut în Anexa nr. 3 la
prezenta Procedură.
Art. 20 - Modelul notificării terţilor popriţi cu privire la transmiterea titlurilor
executorii către organul fiscal teritorial competent este cel prevăzut în Anexa nr. 4 la
prezenta Procedură.
Art. 21 - Modelul procesului-verbal de predare-primire a dosarelor debitorilor
declaraţi insolvabili este cel prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta Procedură.
Art. 22 - Modelul procesului-verbal de predare-primire a dosarelor aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti având ca obiect contestaţii împotriva procedurii de executare
silită este cel prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta Procedură.

