
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

În vederea creşterii eficienţei activităţii de supraveghere şi control asupra
tuturor domeniilor care pot genera, prin modul de funcţionare, prejudicii însemnate
vieţii sociale şi economice, diminuând resursele ce constituie bugetul de stat,
Autoritatea Naţională de Control a desfăşurat unele demersuri menite să identifice
cauzele care generează aceste efecte negative.

Din analiza efectuată împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii
şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a rezultat că Fondul naţional unic de
sănătate a fost afectat prin modul de colectare şi virare a sumelor reprezentând
creanţele datorate de un număr foarte mare de contribuabili, aproximativ 235.000,
pentru valori deosebit de mari, însumând peste 27.000 miliarde lei.

Metodele utilizate nu au asigurat celeritatea şi eficienţa necesară şi nu au
reuşit să responsabilizeze toţi aceşti debitori, astfel încât un număr de peste 2.300
de mari contribuabili au datorii mai mari de 1 miliard lei fiecare, Fondul naţional
unic de sănătate având astfel diminuată funcţia sa de echilibrare bugetară pentru
unităţile sanitare.

Având în vedere experienţa şi rezultatele pozitive obţinute de Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Bancare – AVAB în domeniul valorificării unor
creanţe deosebit de mari (atât creanţe bancare neperformante cât şi unele creanţe
bugetare), ce aparţineau unor debitori deosebit de dificili în sensul tergiversării
onorării obligaţiilor de plată prin orice fel de mijloace, s-a considerat că intervenţia
acestei instituţii specializate, prin personalul său calificat şi corpul de executori
propriu, îşi poate aduce contribuţia la creşterea gradului de colectare a creanţelor
bugetare, având ca destinaţie Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru
sănătate.

În acest scop, a fost promovată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 95/2003, prin care se prevede ca AVAB să preia de la Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate creanţele bugetare necolectate, existente înregistrate în
evidenţele acesteia la data de 30 iunie 2003, în vederea valorificării acestora prin
metodele proprii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998
privind valorificarea unor active bancare, republicată.
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Urgenţa iniţierii acestui act normativ sub forma Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 95/2003 a fost determinată de necesitatea completării cu celeritate şi
eficienţă a resurselor bugetare destinate Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea
de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare
în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de
sănătate.


