Anul IX Ñ Nr. 124

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Miercuri, 18 iunie 1997

SUMAR
Nr.

Pagina

ACTE ALE SENATULUI
18. Ñ Hotãrâre privind demisia unui senator ...............
«
8. Ñ Decizie privind asigurarea conducerii Senatului
în perioada 16Ñ22 iunie 1997 ................................
DECRETE
222. Ñ Decret privind înaintarea, post-mortem, în grad
a unui general din Ministerul Apãrãrii Naþionale ....
223. Ñ Decret privind acordarea gradului de general de
brigadã unor colonei din Ministerul de Interne ......

Acord de cooperare în domeniul combaterii crimei organizate, a terorismului ºi a traficului ilicit de droguri
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii
Ungare........................................................................
288. Ñ Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome
”Monitorul OficialÒ, regie autonomã de interes naþional de sub autoritatea Camerei Deputaþilor............

1

2

2

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
1.170. Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul finanþelor,
privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã, aferentã bunurilor ºi serviciilor destinate misiunilor diplomatice, investitorilor strãini în domeniul explorãrii ºi
exploatãrii zãcãmintelor de petrol ºi gaze, precum
ºi realizãrii unor obiective finanþate din ajutoare ºi
împrumuturi nerambursabile......................................

3

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
271. Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul combaterii crimei organizate, a terorismului ºi a traficului ilicit de droguri dintre Guvernul
României ºi Guvernul Republicii Ungare, semnat la
Budapesta la 19 februarie 1997 ..............................

ACTE

Nr.

3

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind demisia unui senator
În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituþia României ºi al art. 171 din
Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Senatul ia act de cererea de demisie prezentatã de
domnul senator Radu Boroianu, ales în Circumscripþia electoralã nr. 42 Ilfov,
aparþinând Grupului parlamentar naþional liberal, ºi declarã vacant locul de
senator deþinut de acesta.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

RADU VASILE
Bucureºti, 12 iunie 1997.
Nr. 18.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului
în perioada 16Ñ22 iunie 1997
În conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,
Preºedintele Senatului d e c i d e :
Articol unic. Ñ Pe perioada absenþei din þarã a preºedintelui Senatului,
16Ñ22 iunie 1997, conducerea Senatului va fi asiguratã de domnul senator
Mircea Ionescu-Quintus, vicepreºedinte al Senatului.
PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN

Bucureºti, 16 iunie 1997.
Nr. 8.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea, post-mortem,
în grad a unui general din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 68 alin. 1 ºi 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Generalul de flotilã aerianã Stan Constantin Ion se
înainteazã, post-mortem, în gradul de general de divizie aerianã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Bucureºti, 12 iunie 1997.
Nr. 222.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unor colonei din Ministerul de Interne
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 45 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare,
având în vedere propunerile ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pe data prezentului decret se acordã gradul de general de brigadã urmãtorilor:
Ñ colonelului Abraham Valentin Pavel
Ñ colonelului Langa Nicolae Nicolae.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Bucureºti, 12 iunie 1997.
Nr. 223.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul
combaterii crimei organizate, a terorismului ºi a traficului ilicit
de droguri dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta
la 19 februarie 1997
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Acordul de cooperare în domeniul combaterii
crimei organizate, a terorismului ºi a traficului ilicit de droguri dintre
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta la
19 februarie 1997.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
p. Ministru de interne,
Teodor Zaharia,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Adrian Severin
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 271.
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ACORD

de cooperare în domeniul combaterii crimei organizate, a terorismului ºi a traficului ilicit de droguri
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare pãrþi,
þinând seama de prevederile Convenþiei unice asupra stupefiantelor (New York, 30 martie 1961), aºa cum a fost
modificatã prin Protocolul adiþional (Geneva, 25 martie 1972), ale Convenþiei asupra substanþelor psihotrope (Viena,
21 februarie 1971), ale Convenþiei împotriva traficului ilicit de stupefiante ºi substanþe psihotrope (Viena, 20 decembrie
1988) ºi ale Planului global de acþiune (New York, 23 februarie 1990), elaborate sub egida O.N.U.,
conduse de efortul de a contribui la dezvoltarea relaþiilor bilaterale,
convinse de importanþa cooperãrii în combaterea ºi prevenirea eficientã a criminalitãþii, în special a crimei organizate, a terorismului ºi a traficului ilicit de droguri,
având ca scop creºterea eforturilor comune în combaterea terorismului,
dorind sã-ºi coordoneze acþiunile în combaterea crimei organizate internaþionale,
luând în considerare tratatele internaþionale în vigoare,
au cãzut de acord asupra urmãtoarelor:
ARTICOLUL 1

Luând în considerare legislaþia lor naþionalã, pãrþile vor
coopera în combaterea, prevenirea ºi urmãrirea crimei
organizate, a terorismului ºi a traficului ilicit de droguri.
Pãrþile vor coopera în special în cazurile în care infracþiunile sau pregãtirea lor au loc pe teritoriul þãrii uneia dintre pãrþi, iar informaþiile obþinute se referã la teritoriul þãrii
celeilalte pãrþi.
ARTICOLUL 2

1. Cooperând la detectarea ºi suprimarea infracþiunilor,
în special a crimei organizate, pãrþile:
a) se vor informa reciproc asupra datelor persoanelor
implicate în crima organizatã, legãturilor infractorilor,
structurilor organizaþiilor ºi grupurilor criminale, atitudinii de
grup specifice infractorului, datelor specifice cazurilor, în
special timpul, locul ºi modul de acþiune, instalaþiile atacate,
descrierea legilor încãlcate, mãsurile luate, precum ºi orice
alte detalii relevante, atât timp cât acestea sunt necesare
pentru prevenirea sau suprimarea unor asemenea infracþiuni;
b) la cerere, vor lua mãsurile poliþieneºti autorizate de
legislaþia naþionalã a pãrþii solicitante;
c) în baza prevederilor prezentului acord ºi a legislaþiilor
lor naþionale ºi în concordanþã cu acordurile internaþionale
în vigoare cu privire la extrãdare ºi asistenþã judiciarã în
probleme de drept, pãrþile vor colabora reciproc în acþiunile
comune ale poliþiei, acordându-ºi reciproc sprijin organizatoric, de infrastructurã ºi de personal;
d) vor face schimb de experienþã ºi de date privitoare
la metodele de comitere a infracþiunilor ºi la noile forme de
criminalitate internaþionalã;
e) vor face schimb de rezultate referitoare la cercetãrile
criminalistice, criminologice ºi la alte cercetãri relevante.

Pãrþile se vor informa reciproc asupra experienþelor,
investigaþiilor ºi aplicaþiilor, metodelor ºi echipamentelor de
lucru, în scopul sporirii eficienþei acestora;
f) la cerere, îºi vor pune la dispoziþie informaþii ºi eºantioane de obiecte ce rezultã din actele criminale sau folosite pentru comiterea acestora;
g) pentru a promova combaterea crimei organizate, vor
face schimburi de specialiºti pentru pregãtirea ºi perfecþionarea lor comunã, în vederea obþinerii unei experienþe de
nivel superior ºi pentru studierea reciprocã a achiziþiilor
moderne în domeniul tehnicilor penale, echipamentelor ºi a
metodelor utilizate în combaterea criminalitãþii;
h) dacã este necesar, se vor întâlni pentru consultãri ºi
pentru a pregãti ºi promova noi mãsuri comune.
2. Pentru combaterea terorismului, pãrþile, pe baza
legislaþiei lor naþionale ºi urmând prevederile prezentului
acord:
a) vor schimba informaþii ºi date cu privire la actele de
terorism pregãtite sau comise, la persoanele care participã
la o astfel de încãlcare a legii, la metodele de comitere,
precum ºi la echipamentul tehnic utilizat;
b) vor schimba informaþii ºi date cu privire la grupurile
teroriste ºi la membrii acestora, care pregãtesc, comit sau
au comis actele lor pe teritoriul þãrii ºi în dezavantajul
celeilalte pãrþi, precum ºi informaþii ºi date necesare în
combaterea terorismului ºi în prevenirea infracþiunilor care
ameninþã siguranþa publicã.
ARTICOLUL 3

Pentru prevenirea cultivãrii ilicite, producerii, extracþiei,
exportului, importului, tranzitului ºi traficului ilegal de droguri, substanþe psihotrope ºi precursori, pãrþile, pe baza
legislaþiei lor naþionale:
a) se vor informa reciproc cu privire la datele persoanelor implicate în producerea ilegalã ºi în traficul ilicit de droguri, la ascunzãtorile, mijloacele de transport ºi metodele
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de acþiune ale acestor persoane, precum ºi cu privire la
locurile de origine ºi de destinaþie ale drogurilor ºi substanþelor psihotrope ºi la alte detalii relevante legate de infracþiuni, dacã datele sunt necesare pentru prevenirea sau
suprimarea infracþiunilor care pun serios în pericol ordinea
publicã;
b) îºi vor furniza informaþiile pe care le deþin, privitoare
la metodele traficului ilicit internaþional ºi la alte fapte relevante;
c) vor face schimb de rezultate ale cercetãrii criminalistice ºi criminologice asupra traficului ºi abuzului de droguri;
d) îºi vor pune la dispoziþie eºantioane de droguri ºi
substanþe psihotrope de origine naturalã sau sinteticã, care
se pot folosi în abuz;
e) vor face schimb de experienþã în domeniul controlului
comerþului legal de droguri, substanþe psihotrope ºi
precursori, cu referire deosebitã la posibilele abuzuri;
f) pe baza legislaþiei lor naþionale, vor stabili mãsuri
coordonate ale organelor de poliþie, în vederea prevenirii
producerii ilegale de droguri ºi substanþe psihotrope.
ARTICOLUL 4

Cooperarea dintre pãrþi va include, de asemenea:
a) schimb de informaþii în conformitate cu normele juridice referitoare la activitãþile care constituie obiectul acordului;
b) schimb de informaþii asupra veniturilor ce provin din
acte criminale;
c) schimb de informaþii, reglementãri juridice ºi experienþã, referitoare la strãini ºi migraþie;
d) schimb de informaþii necesare celeilalte pãrþi, pentru
combaterea traficului ilegal de persoane ºi al forþei de
muncã.
ARTICOLUL 5

a) Schimbul de informaþii se face între ministerele de
interne ale pãrþilor, respectiv între organele nominalizate de
acestea.
b) În termen de 15 zile de la semnarea prezentului
acord, ministerele de interne vor conveni asupra organismelor competente în schimbul de informaþii; prin note diplomatice, remise concomitent cu intrarea lui în vigoare, se
vor informa despre acestea.
c) Aceste organisme, în cadrul competenþei ce le revine,
pot coopera nemijlocit ºi operativ, în baza unor protocoale
încheiate în nume propriu.
d) În cazul în care nu se convine altfel, comunicarea ºi
schimbul de informaþii între autoritãþile care coopereazã se
efectueazã în limba englezã.
ARTICOLUL 6

Luând în considerare legislaþia naþionalã în vigoare a
fiecãrei pãrþi, pentru protecþia datelor personale furnizate în
cursul cooperãrii vor rãmâne în vigoare urmãtoarele condiþii:
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a) partea solicitantã poate utiliza datele numai în scopul
ºi în condiþiile hotãrâte de partea solicitatã;
b) la cererea pãrþii solicitate, partea solicitantã va da
informaþii cu privire la utilizarea datelor furnizate ºi la rezultatele astfel obþinute;
c) datele referitoare la persoane vor fi transmise în
exclusivitate organelor de urmãrire penalã ºi celor competente în combaterea crimei organizate, a terorismului ºi a
traficului ilegal de droguri. Datele pot fi transmise altor
autoritãþi numai cu permisiunea prealabilã a autoritãþilor trimiþãtoare;
d) partea transmiþãtoare este obligatã sã se convingã de
corectitudinea datelor, de oportunitatea predãrii lor, precum
ºi de concordanþa cu obiectivele predãrii. De asemenea,
vor fi respectate restricþiile asupra furnizãrii datelor, determinate de legile naþionale ale celeilalte pãrþi.
Dacã se constatã cã au fost trimise date greºite sau
care nu puteau fi transmise, trebuie informatã de îndatã
partea primitoare.
Partea primitoare este obligatã sã efectueze corectarea
datelor greºite ºi sã distrugã neîntârziat datele ce nu
puteau fi transmise sau pe cele greºite;
e) la cererea persoanei îndreptãþite, se vor da lãmuriri
privind datele acesteia, precum ºi perspectiva utilizãrii lor.
Obligaþia de a da aceste informaþii nu se aplicã, dacã prevederile legislative ale pãrþii interesate nu o fac obligatorie.
În domeniul furnizãrii informaþiilor în legãturã cu datele personale, va prevala legislaþia naþionalã a pãrþii care furnizeazã datele;
f) în furnizarea datelor, partea transmiþãtoare va indica
termenele limitã pentru radierea acestor date, în concordanþã cu legislaþia naþionalã a þãrii ei. Independent de
aceasta, datele personale furnizate trebuie sã fie radiate
imediat, atunci când nu mai sunt necesare. Partea transmiþãtoare va fi informatã de îndatã despre radierea datelor
preluate ºi motivul acesteia. Datele primite trebuie sã fie
anulate la expirarea valabilitãþii prezentului acord;
g) pãrþile sunt obligate sã þinã o evidenþã a transmiterii,
primirii ºi radierii datelor privind persoanele;
h) pãrþile sunt obligate sã protejeze datele personale
transmise, împiedicând accesul neautorizat, modificarea ºi
publicarea lor.
ARTICOLUL 7

1. Partea primitoare va asigura secretul datelor calificate
ca atare de legislaþia pãrþii transmiþãtoare, în conformitate
cu reglementãrile juridice proprii.
2. Documentele, datele, mijloacele tehnice ºi materialele
furnizate ca urmare a prevederilor prezentului acord pot fi
transmise unei terþe þãri numai cu avizul organului competent al pãrþii transmiþãtoare.
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ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 11

1. Pentru sprijinirea ºi analizarea cooperãrii reglementate
în acest acord, pãrþile vor înfiinþa o comisie mixtã.
Pãrþile se vor informa reciproc, prin canale diplomatice,
în scris, despre componenþa comisiei mixte, în termen de
30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord.
2. Comisia mixtã se va întruni o datã la 2 ani. Fiecare
parte poate iniþia întâlniri suplimentare, dacã este necesar.
Comisia mixtã va avea întâlniri, alternativ, în România ºi în
Republica Ungarã.

Prevederile prezentului acord nu aduc atingere obligaþiilor rezultate din alte tratate bilaterale sau multilaterale semnate de România sau de Republica Ungarã.

ARTICOLUL 9

Fiecare parte poate refuza sau condiþiona îndeplinirea
ori sprijinirea totalã sau parþialã a solicitãrilor de asistenþã
sau de cooperare, în cazul în care acestea îi afecteazã
suveranitatea, securitatea, interesele fundamentale sau
încalcã legislaþia naþionalã.
ARTICOLUL 10

Pãrþile vor împuternici pe miniºtrii lor de interne sã
numeascã, fiecare, câte o persoanã care va þine legãtura
cu autoritãþile naþionale ale celeilalte pãrþi.

ARTICOLUL 12

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data schimbului
de note diplomatice privind aprobarea acestuia.
2. Pãrþile pot modifica sau completa prezentul acord prin
schimb de note diplomatice.
3. Fiecare parte poate denunþa, în scris, pe canale
diplomatice, prezentul acord.
Acordul îºi pierde valabilitatea la 6 luni de la data primirii de cãtre cealaltã parte a denunþãrii lui.
Întocmit la Budapesta la 19 februarie 1997, în douã
exemplare originale, în limbile românã ºi maghiarã.
Cele douã texte sunt egal autentice.

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Republicii Ungare,

Gavril Dejeu

Kuncze Gabor
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome
”Monitorul OficialÒ, regie autonomã de interes naþional de sub autoritatea Camerei Deputaþilor
În temeiul art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli
pe anul 1997 al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ, regie
autonomã de interes naþional de sub autoritatea Camerei
Deputaþilor, prevãzut în anexã.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în
bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome
”Monitorul OficialÒ se aprobã de Camera Deputaþilor.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Autonome ”Monitorul OficialÒ reprezintã limite maxime ºi nu
pot fi depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Camerei Deputaþilor, cu
avizul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al
Ministerului Finanþelor.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomã

”Monitorul OficialÒ poate efectua cheltuieli în funcþie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienþã
aprobaþi.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune ºi
se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la
1.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prezentei hotãrâri.
Art. 5. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
hotãrâre ºi se va transmite Camerei Deputaþilor.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Secretarul general al Camerei Deputaþilor,
Lucian Mihai
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 14 iunie 1997.
Nr. 288.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã, aferentã bunurilor ºi serviciilor
destinate misiunilor diplomatice, investitorilor strãini în domeniul explorãrii
ºi exploatãrii zãcãmintelor de petrol ºi gaze, precum ºi realizãrii unor obiective finanþate
din ajutoare ºi împrumuturi nerambursabile
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza prevederilor art. 5 lit. c) ºi ale art. 17 lit. C d) ºi f) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe
valoarea adãugatã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, precum ºi ale
Normelor metodologice nr. 4.500/1993 privind taxa pe valoarea adãugatã aferentã operaþiunilor referitoare la vânzãri de
bunuri ºi prestãri de servicii în favoarea misiunilor diplomatice ºi unitãþilor asimilate acestora, pentru aplicarea cotei zero
de taxã pe valoarea adãugatã,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Direcþia generalã impozite indirecte din cadrul
Ministerului Finanþelor primeºte ºi analizeazã:
Ñ cererile misiunilor diplomatice ºi ale instituþiilor asimilate acestora, acreditate în România, precum ºi ale personalului acestora, privind restituirea taxei pe valoarea
adãugatã aferentã cumpãrãrilor de bunuri ºi servicii din
România, cu respectarea dispoziþiilor legale în vigoare;
Ñ cererile de restituire a taxei pe valoarea adãugatã,
aferentã utilajelor, echipamentelor ºi serviciilor achiziþionate,
legate nemijlocit de activitãþile din domeniul explorãrii ºi
exploatãrii zãcãmintelor de petrol ºi gaze, realizate de
investitori strãini, precum ºi cele aferente obiectivului de
investiþii ”Dezvoltarea ºi modernizarea Aeroportului
Internaþional BucureºtiÑOtopeniÒ, precum ºi cererile pentru
eliberarea certificatelor pe baza cãrora furnizorii ºi prestatorii care participã la realizarea obiectivelor de mai sus factureazã bunurile livrate ºi serviciile prestate fãrã taxa pe
valoarea adãugatã, cu exercitarea dreptului de deducere a
taxei pe valoarea adãugatã aferentã intrãrilor destinate realizãrii obiectivelor.
Pe baza analizei, Direcþia generalã impozite indirecte
din cadrul Ministerului Finanþelor aprobã sau propune spre
aprobare, potrivit competenþelor din anexa nr. I, pentru fiecare cerere în parte, suma ce urmeazã a fi restituitã din
taxa pe valoarea adãugatã.
Art. 2. Ñ Cererile de restituire a taxei pe valoarea
adãugatã, aferentã bunurilor ºi serviciilor achiziþionate, destinate realizãrii unor obiective pe teritoriul României, cu
finanþare asiguratã din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne strãine, de organisme internaþionale, precum ºi de organizaþii nonprofit ºi de caritate, se
primesc ºi se analizeazã de cãtre organele fiscale teritoriale la care sunt înregistraþi titularii cererilor.
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 13 iunie 1997.
Nr. 1.170.

Pe baza analizei, organele fiscale teritoriale avizeazã ºi
transmit cererile prevãzute la alineatul precedent, în vederea aprobãrii, la Direcþia generalã a finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, dupã caz.
Aprobarea sumei de restituit se acordã de cãtre directorul general al Direcþiei generale a finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, dupã caz.
Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti,
dupã caz, pentru neimpozitarea cu taxa pe valoarea adãugatã a obiectivelor prevãzute la alin. 1, poate elibera certificate de aplicare a cotei zero de taxã pe valoarea
adãugatã de cãtre furnizorii ºi prestatorii care participã la
realizarea obiectivelor, pentru bunurile livrate ºi serviciile
prestate, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei pe
valoarea adãugatã aferente intrãrilor destinate realizãrii
obiectivelor.
Art. 3. Ñ Restituirile de taxã pe valoarea adãugatã se
efectueazã potrivit precizãrilor din anexa nr. I.
Art. 4. Ñ Direcþia generalã impozite indirecte ºi Direcþia
generalã de contabilitate publicã ºi trezorerie a statului din
cadrul Ministerului Finanþelor, direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi cea a
municipiului Bucureºti vor lua mãsuri pentru aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prevederile prezentului ordin se aplicã începând cu data publicãrii acestuia în Monitorul Oficial al
României.
Art. 6. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin,
prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finanþelor,
nr. 2.443 din 27 decembrie 1995 îºi înceteazã aplicabilitatea.
Secretar de stat,
membru al Guvernului,
Dan Radu Ruºanu

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 124
ANEXA Nr. I
PRECIZÃRI

privind modul de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
În aplicarea prevederilor art. 5 lit. c) ºi ale art. 17
lit. C d) ºi f) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 privind
taxa pe valoarea adãugatã, republicatã, ale art. II pct. 1
din Ordonanþa Guvernului nr. 22/1995 privind modificarea
ºi completarea unor reglementãri referitoare la accize, taxa
pe valoarea adãugatã ºi comisionul vamal, precum ºi ale
Normelor nr. 4.500/1993 ale Ministerului Finanþelor, se fac
urmãtoarele precizãri:
I. Direcþia generalã impozite indirecte din cadrul
Ministerului Finanþelor primeºte ºi analizeazã cererile de
restituire a taxei pe valoarea adãugatã (T.V.A.) ale misiunilor diplomatice strãine (anexa nr. I/1), inclusiv ale personalului acestora (anexa nr. I/2), acreditate în România.
1. Verificarea ºi analiza efectuate urmãresc ca:
Ñ documentele ce atestã achiziþionarea de bunuri ºi
servicii sã corespundã formularelor tipizate comune ºi specifice privind aplicarea T.V.A., prevãzute de reglementãrile
în vigoare;
Ñ specificarea în documentele respective, într-o coloanã
distinctã, a sumei privind T.V.A. aferente valorii bunurilor ºi
serviciilor achiziþionate, precum ºi existenþa dovezii achitãrii
acestora;
Ñ existenþa avizului favorabil al Ministerului Afacerilor
Externe ºi a semnãturilor persoanelor autorizate;
Ñ verificarea corectitudinii calculelor.
2. În urma verificãrii ºi analizei se întocmeºte o notã,
în care se consemneazã numãrul ºi data cererii, rezultatul
verificãrii ºi propuneri cu privire la:
Ñ aprobarea restituirii T.V.A.;
sau
Ñ respingerea cererii.
Restituirea T.V.A. se aprobã, pentru fiecare caz în
parte, astfel:
a) de cãtre directorul general al Direcþiei generale impozite indirecte, pentru sume de pânã la un milion lei inclusiv, pentru fiecare caz în parte;
b) de cãtre secretarul de stat care coordoneazã Direcþia
generalã impozite indirecte, pentru sume ce depãºesc
un milion lei, pentru fiecare caz în parte.
3. Pe baza aprobãrii, Direcþia generalã impozite
indirecte întocmeºte comunicarea cãtre Direcþia generalã a
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat a municipiului Bucureºti, potrivit anexei nr. I/6, precum ºi comunicarea cãtre misiunea diplomaticã privind modul de soluþionare
a cererii, potrivit anexei nr. I/7.
4. Direcþia trezorerie din cadrul Direcþiei generale a
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat a municipiului Bucureºti, în baza comunicãrilor primite de la
Ministerul Finanþelor, va întocmi dispoziþii de platã pentru

fiecare misiune diplomaticã, în care se va înscrie suma
integralã care se restituie. Pe versoul dispoziþiei de platã
se vor menþiona distinct suma care se restituie misiunilor
diplomatice ºi suma restituitã personalului acestora, în
cazul în care nu sunt deschise conturi personale în care
sã se facã vãrsãmintele.
În contabilitatea execuþiei de casã a bugetului de stat
vor fi evidenþiate operaþiunile de restituire din contul
60.16 x 02 ”Rambursãri din taxa pe valoarea adãugatãÒ,
iar în cadrul acestuia se va conduce evidenþa analiticã pe
fiecare misiune diplomaticã sau instituþie asimilatã acesteia.
II. Investitorii strãini care beneficiazã de scutire de
T.V.A. pentru utilajele, echipamentele ºi serviciile achiziþionate, legate nemijlocit de activitatea din domeniul explorãrii
ºi exploatãrii zãcãmintelor de petrol ºi gaze, precum ºi cei
care participã la realizarea obiectivului de investiþii
”Dezvoltarea ºi modernizarea Aeroportului Internaþional
BucureºtiÑOtopeniÒ prezintã cererea de restituire a T.V.A.
Direcþiei generale impozite indirecte, potrivit anexei nr. I/3.
Cererile se analizeazã ºi se verificã, urmãrindu-se respectarea reglementãrilor în vigoare cu privire la restituirea
T.V.A.
Cererile aprobate potrivit competenþelor prevãzute la
pct. I.2 se transmit Direcþiei generale a finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat a municipiului Bucureºti, care,
prin Direcþia trezorerie, restituie T.V.A., pe bazã de dispoziþie de platã, din contul 60.16 x 02.
Furnizorii ºi prestatorii care participã la realizarea obiectivelor menþionate la pct. II pot factura bunurile livrate ºi
serviciile prestate fãrã T.V.A., cu exercitarea dreptului de
deducere a T.V.A. aferente intrãrilor destinate realizãrii
obiectivelor respective, pe baza unui certificat eliberat de
Direcþia generalã impozite indirecte.
Certificatul va fi eliberat, la cererea beneficiarului, pe
baza unei documentaþii ce trebuie sã cuprindã:
Ñ contractele privind realizarea obiectivelor, de cãtre
investitorii strãini, pe teritoriul României, aprobate de
Guvern;
Ñ contractele încheiate cu furnizorii bunurilor sau cu
prestatorii serviciilor;
Ñ certificatele de înregistrare ca plãtitori de T.V.A. a
furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii.
III. Cota zero de T.V.A. pentru bunurile ºi serviciile destinate realizãrii unor obiective pe teritoriul României, cu
finanþare directã asiguratã din ajutoare sau împrumuturi
nerambursabile, se aplicã, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele
condiþii:
1. obiectivele ce urmeazã a fi realizate trebuie sã fie:
a) nominalizate în hotãrâri ale Guvernului;
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b) prevãzute în acorduri, protocoale, înþelegeri încheiate
cu guverne strãine, organisme internaþionale, precum ºi cu
organizaþii nonprofit ºi de caritate;
2. obiectivele trebuie sã fie destinate unor scopuri cu
caracter umanitar, social-filantropic, religios, de apãrare a
sãnãtãþii, cultural, artistic, educativ, ºtiinþific, sportiv, sã contribuie la protecþia ºi la conservarea monumentelor istorice
ºi de arhitecturã ºi sã fie concretizate în construcþii, dotãri
cu tehnicã de calcul, aparaturã de specialitate, mobilier
specific etc.; prin obiectiv nu se înþelege achiziþionarea de
materiale consumabile ºi servicii destinate desfãºurãrii activitãþii curente a respectivei instituþii sau de bunuri nelegate
strict de realizarea scopurilor menþionate mai sus;
3. finanþarea sã fie asiguratã din:
a) fondul de contrapartidã constituit din contravaloarea
în lei a ajutoarelor primite de România sub formã de
bunuri ºi servicii;
b) ajutoare, altele decât cele cuprinse la lit. a) de mai
sus, sau împrumuturi nerambursabile, acordate de guverne
strãine sau organisme internaþionale;
c) fonduri ale organizaþiilor nonprofit ºi de caritate din
strãinãtate ºi din þarã, constituite ºi din donaþii ale persoanelor fizice ºi juridice.
Beneficiazã de cota zero de T.V.A. bunurile ºi serviciile
destinate realizãrii proiectelor finanþate din fonduri PHARE.
Cota zero se realizeazã astfel:
A) prin exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. de
cãtre beneficiarii obiectivelor de mai sus, dacã aceºtia sunt
plãtitori de T.V.A.;
B) prin restituirea, de cãtre Direcþia generalã a finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã, respectiv a
municipiului Bucureºti, a T.V.A. aferente aprovizionãrilor
destinate realizãrii obiectivelor ai cãror beneficiari nu sunt
plãtitori de T.V.A.
Restituirea T.V.A. aferente obiectivelor ai cãror beneficiari sunt neplãtitori de T.V.A. se efectueazã de cãtre direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat, pe baza documentaþiei depuse, verificatã ºi aprobatã
potrivit competenþelor acordate.
Cererile de restituire se vor depune la organul fiscal
teritorial la care sunt înregistraþi titularii cererii, trimestrial,
cel mai târziu pânã la finele lunii urmãtoare încheierii unui
trimestru, ºi vor fi justificate numai cu documente aferente
cumpãrãrilor efectuate în trimestrul pentru care se solicitã
restituirea T.V.A. Nedepunerea în termen ºi necuprinderea
tuturor documentelor justificative vor atrage pierderea dreptului de restituire.
Documentaþia necesarã restituirii va cuprinde:
Ñ cererea de restituire a T.V.A. (anexa nr. I/4);
Ñ certificatul de înregistrare fiscalã;
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Ñ comunicarea fãcutã de cãtre societatea bancarã privind atribuirea numãrului de cont: curent, investiþii Ñ lei,
valutã;
Ñ autorizaþia de construcþie a obiectivului, dacã este
cazul;
Ñ documente justificative privind cheltuielile, respectiv:
chitanþe fiscale, facturi sau alte documente legale din care
sã rezulte cuantumul T.V.A.;
Ñ dovada plãþii bunurilor sau serviciilor achiziþionate
pentru care se solicitã restituirea T.V.A. (dispoziþii de platã,
dispoziþii de încasare, extrase de cont);
Ñ documente din care sã rezulte modalitatea de
finanþare.
În situaþia în care, pentru efectuarea verificãrii ºi analizei, sunt necesare ºi alte documente decât cele menþionate
mai sus, organul fiscal le poate solicita titularului cererii.
Dupã verificare, organul fiscal teritorial va întocmi un
proces-verbal din care sã rezulte suma propusã pentru restituire ºi suma neavizatã, cu menþionarea detaliatã a motivelor care au condus la aceastã decizie.
Cererile de restituire, însoþite de procesul-verbal întocmit
conform alineatului precedent ºi de documentaþia justificativã care a stat la baza emiterii avizului, se transmit, spre
aprobare, Direcþiei generale a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, dupã caz;
C) prin facturarea, de cãtre furnizorii ºi prestatorii care
participã la realizarea obiectivului, a bunurilor livrate ºi a
serviciilor prestate fãrã T.V.A., cu exercitarea dreptului de
deducere a T.V.A. aferente intrãrilor destinate realizãrii
obiectivului, pe baza unui certificat (anexa nr. I/5), eliberat
de Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti,
dupã caz.
Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, avizatã
de organul fiscal la care este înregistrat ca plãtitor de
impozite ºi taxe, la care se vor anexa:
Ñ contractul încheiat cu furnizorul bunurilor sau cu
prestatorul serviciilor destinate realizãrii obiectivelor prevãzute la pct. 1 ºi 2 de mai sus;
Ñ certificatul de înregistrare ca plãtitor de T.V.A. al furnizorului de bunuri sau al prestatorului de servicii;
Ñ autorizaþia de construcþie a obiectivului, dacã este
cazul;
Ñ documente din care sã rezulte modalitatea de finanþare, conform pct. 3 de mai sus.
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ANEXA Nr. I/1
CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adãugatã

DENUMIREA INSTITUÞIEI:

1.

a) Misiunea diplomaticã .........................................................................................................
b) Oficiul consular ..................................................................................................................
c) Reprezentanþa organizaþiei internaþionale interguvernamentale........................................
..................................................................................................................................................
ADRESA:

2.

Localitatea ..................................................., str. ......................................... nr. ................,
sectorul ............, codul poºtal ...........

Prin prezenta solicitãm restituirea taxei pe valoarea adãugatã, plãtitã pentru cumpãrãri de
bunuri/prestãri de servicii pentru UZ OFICIAL [art. 17 lit. C d) din Ordonanþa Guvernului
nr. 3/1992, republicatã], în sumã de ............... lei.
Se anexeazã documentele (se marcheazã cu x):
Ñ notã verbalã din partea conducãtorului
instituþiei în care persoana îºi
desfãºoarã activitatea
Ñ bon de comandã
Ñ chitanþã fiscalã
Ñ alte documente
Ñ borderou
RESTITUIREA ESTE AFERENTÃ LUNILOR:

¨
¨
¨
¨
¨

¨ ¨ ¨

Solicitãm restituirea în contul nr. ............., deschis la ....................., Sucursala .................
Conducãtorul instituþiei diplomatice,
................................................................................
(semnãtura)

ªtampila

CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

Avizãm favorabil restituirea T.V.A. în sumã de ........................... lei, fiind îndeplinite condiþiile
de reciprocitate.
Directorul Direcþiei protocol,
Semnãtura ...................
ªtampila

Data ...................

CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANÞELOR

Aprobãm restituirea T.V.A. în sumã de ............................ lei.
Directorul general al Direcþiei generale impozite indirecte,
Semnãtura ............................
ªtampila

Data .........................
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ANEXA Nr. I/2

CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
NUMELE ªI PRENUMELE SOLICITANTULUI: ...............................................................................
FUNCÞIA SOLICITANTULUI : .........................................................................................................
ADRESA:

Localitatea ................................, str. ..................................................................... nr. ...........,
sectorul ...................., codul poºtal ...........................

Prin prezenta solicitãm restituirea T.V.A., plãtitã pentru cumpãrãri de bunuri/prestãri de servicii
pentru UZ PERSONAL [art. 17 lit. C d) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992, republicatã], în sumã
de ............... lei.
Se anexeazã documentele (se marcheazã cu x):
Ñ notã verbalã din partea conducãtorului
instituþiei în care persoana îºi
desfãºoarã activitatea
Ñ bon de comandã
Ñ facturã
Ñ chitanþã fiscalã
Ñ alte documente
Ñ borderou
RESTITUIREA ESTE AFERENTÃ LUNILOR:

¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨ ¨ ¨

Solicitãm restituirea în contul nr. ............., deschis la ....................., Sucursala .................
Conducãtorul instituþiei diplomatice,
................................................................................
(semnãtura)

ªtampila

CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

Avizãm favorabil restituirea T.V.A. în sumã de ........................... lei, fiind îndeplinite condiþiile
de reciprocitate.
Directorul Direcþiei protocol,
Semnãtura ...............

Data ...................

ªtampila

CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANÞELOR

Aprobãm restituirea T.V.A. în sumã de ............................ lei.
Directorul general al Direcþiei generale impozite indirecte,
Semnãtura ...........................
ªtampila

Data .........................
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ANEXA Nr. I/3
CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
DENUMIREA UNITÃÞII: ................................................................

1.
Codul fiscal ..........................................................................
ADRESA:

2.

Localitatea .............................................., str. ................................................. nr. ..............,
sectorul ..........................., codul poºtal ............................, judeþul .....................................

În conformitate cu prevederile Legii nr. 66/1992 ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992,
republicatã [art. 5 lit. c), completat conform Ordonanþei Guvernului nr. 22/1995], prin prezenta
solicitãm restituirea T.V.A., plãtitã pentru bunurile ºi serviciile achiziþionate, legate nemijlocit de
activitãþile în domeniul .................................................., în sumã de ......................... lei.
Se anexeazã documentele (se marcheazã cu x):

¨
¨
¨

Ñ facturã
Ñ chitanþã fiscalã
Ñ alte documente

RESTITUIREA ESTE AFERENTÃ LUNII: .................................................................................................

Solicitãm restituirea în contul nr. ............................, deschis la .....................................,
Sucursala .........................................
Conducãtorul unitãþii ........................ Semnãtura ºi ºtampila ........................... Data ...............

CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL

Aprobãm restituirea T.V.A. pentru suma de ............................................................................. lei.
Nu aprobãm restituirea sumei de ............................................................................................. lei,
din urmãtoarele motive: ....................................................................................................... .............
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Numele persoanei care aprobã restituirea ....................................................................................
Funcþia ...........................................................
Semnãtura ºi ºtampila ...................................................................... Data ......................................

ANEXA Nr. I/4
CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adãugatã

1.

DENUMIREA UNITÃÞII: ................................................................
ADRESA:

2.

Localitatea ............................................., str. ................................................ nr. .............,
sectorul ........., codul poºtal ................., codul fiscal ....................., judeþul .................................
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În conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 3/1992, republicatã [art. 17 lit. C f)],
prin prezenta solicitãm restituirea T.V.A., plãtitã pentru bunurile ºi serviciile achiziþionate, destinate
realizãrii unor obiective pe teritoriul României, cu finanþare directã asiguratã din ajutoare sau
împrumuturi nerambursabile acordate de guverne strãine, de organisme internaþionale, precum ºi
de organizaþii nonprofit ºi de caritate.
Se anexeazã documentele (se marcheazã cu x):

¨
¨
¨

Ñ facturã
Ñ chitanþã fiscalã
Ñ alte documente

RESTITUIREA ESTE AFERENTÃ OBIECTIVULUI: ..........................................................................

Solicitãm restituirea în contul nr. ..............................., deschis la ......................................... .
Finanþarea este asiguratã din .........................................................................................................
Conducãtorul unitãþii ........................... Semnãtura .......................................................
CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL TERITORIAL

Avizãm restituirea T.V.A. pentru suma de ............................................................................. lei.
Nu avizãm restituirea sumei de ............................................................................................. lei,
din urmãtoarele motive: ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Numele persoanei care aprobã restituirea ....................................................................................
Funcþia .......................................................
Semnãtura ...................................................................... Data ......................................

ANEXA Nr. I/5

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
a judeþului ..............................
CERTIFICAT
Nr. .........................

În conformitate cu prevederile art. 17 lit. C f) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992, republicatã,
ºi ale Ordinului ministrului de stat, ministrul finanþelor, nr. 2.443 din 27 decembrie 1995, se acordã
cota zero de T.V.A. unitãþii .....................................................................
...................................................................................................................................................................
pentru bunurile livrate ºi serviciile prestate în baza contractelor:
Ñ nr. ........../..........., încheiat cu ................................................................................................
Ñ nr. ........../..........., încheiat cu ................................................................................................
Ñ nr. ........../..........., încheiat cu ................................................................................................
Ñ nr. ........../..........., încheiat cu ...............................................................................................
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privind obiectivul ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
finanþat ............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Societãþile furnizoare vor aplica cota zero de T.V.A. la facturarea bunurilor livrate ºi serviciilor prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. aferente cumpãrãrilor de
bunuri ºi servicii destinate realizãrii contractelor.
Director general,

ANEXA Nr. I/6

Nr. .................../........................

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã impozite indirecte
Cãtre
Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat a municipiului Bucureºti
Direcþia trezorerie
Vã comunicãm cã, urmare cererii de restituire a taxei pe valoarea adãugatã, înregistratã la
Ministerul Finanþelor cu nr. ............................/.................., s-a aprobat restituirea T.V.A. aferente
bunurilor ºi serviciilor cumpãrate de cãtre:
a) Misiunea diplomaticã a ......................................
b) Personalul misiunii .............................................,
în sumã de:
a) ...................................... lei
b) ...................................... lei.
Vã rugãm ca sumele de mai sus sã fie restituite prin virament în contul Ambasadei
........................................ nr. .................................., deschis la Banca .....................................,
Sucursala ..............................
Vã remitem, anexatã în xerocopie, cererea de restituire, aprobatã, pe baza cãreia vã rugãm a
efectua viramentul.
Director general,

ANEXA Nr. I/7

Nr. .................../........................

MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia generalã impozite indirecte

Cãtre
Ambasada .........................................................
Prin prezenta vã comunicãm cã, urmare cererii de restituire a T.V.A., înregistratã la
Ministerul Finanþelor cu nr. ............................/..................................., vi s-a aprobat restituirea T.V.A.
aferente bunurilor ºi serviciilor cumpãrate pentru:
a) uzul oficial al ................................................
b) uzul personalului ..........................................,
urmând ca plata sã se efectueze prin virament în contul Ambasadei ....................................,
nr. ...................................., deschis la Banca ......................................., Sucursala .............................
Sumele aferente sunt:
a) ...................................................... lei
b) ...................................................... lei.
Director general,

ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI:
ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie
1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor
atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989,
pentru a fi informaþi cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de
afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate prevãzute de lege, Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ, cu sediul în Bucureºti, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, str. Blanduziei nr. 1,
sectorul 2, invitã societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum
ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest scop, zilnic, între orele 8,30Ñ15,00, iar vinerea,
între orele 8,30Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 iulie 1997, preþurile
practicate de regie pentru publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la
filialele societãþilor comerciale: RODIPET Ñ S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES ÑS.R.L. (telefon 643.93.90), GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon/fax 628.58.49), PERMI IMPEX ÑS.R.L. (telefon
050/74.17.28) ºi TOTAL PRESS Ñ S.R.L. (tel. 650.47.90; 650.44.75; fax 659.63.50), sunt
urmãtoarele:

Nr.
crt.

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Denumirea publicaþiei

Trim. III

Trim. IV

84.000

92.400

39.400

39.400

3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã

128.250

128.250

4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a

235.125

235.125

5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a

45.000

45.000

6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a

187.500

187.500

7. Colecþia Legislaþia României

32.670

36.000

8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
României ºi alte acte normative

73.500

80.850

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, în limba
românã, numere bis, de dimensiunea
unei cãrþi (de peste 48 pagini/exemplar),
care nu se includ în abonamentul de la
nr. crt. 1

9. Decizii ale Curþii Constituþionale

36.000*)

10. Legislaþia României, ediþii trilingve

127.500*)

*) Preþ pentru abonamentele colectate în trimestrele III ºi IV.

Foarte important!
Abonamentul vã conferã informaþii complete ºi prompte cu privire la legislaþie ºi o
economie importantã în bugetul dumneavoastrã.
Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã vã adresaþi la telefon 614.24.29 sau
fax 312.47.03.

Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, de la data de 1 ianuarie 1997, s u n t u r m ã t o a r e l e :
Tarifele pentru anul 1997
1. MONITORUL OFICIAL, PARTEA I
Ð ordine ale miniºtrilor, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice emise
de organe ale administraþiei publice, care nu sunt prevãzute de legea
fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145

per paginã manuscris

75.000 lei

Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, schimbãri de nume, citaþii
emise de instanþele judecãtoreºti

per act

11.250 lei

Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã

per act

60.000 lei

Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege

per anunþ

15.750 lei

Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã

per anunþ

150.000 lei

Ð concursuri de ocupare de posturi didactice în învãþãmântul superior

per cuvânt

225 lei

Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
ºi pentru locurile vacante de notari publici

per cuvânt

225 lei

Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
hotãrârea irevocabilã a instanþei judecãtoreºti prin care se constatã cã
provenienþa bunurilor este justificatã

per act

2. MONITORUL OFICIAL, PARTEA A III-A

60.000 lei

3. MONITORUL OFICIAL , PARTEA A IV-A
Ð publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind societãþile comerciale

per anunþ

125.000 lei

Ð publicarea contractelor de societate pentru înfiinþarea societãþilor comerciale
în nume colectiv ºi în comanditã simplã

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi

per anunþ

67.500 lei

Ð publicaþii cu prezentare tabelarã

per rând/coloanã

Ð lista activelor scoase la licitaþie

per poziþie

34.500 lei

Ð lista societãþilor comerciale propuse pentru privatizare

per poziþie

34.500 lei

Ð acte adiþionale pentru agenþi economici

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð modificãri de capital al societãþilor comerciale

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere a unui asociat

per paginã manuscris

37.500 lei

Ð alte publicaþii ale agenþilor economici, sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri, procese-verbale ale adunãrilor
generale, prospecte de emisiune etc.)

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii unei concesiuni aprobate de Guvern

per anunþ

30.000 lei

Ð publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei donatorilor ºi donaþiilor pentru partidele politice

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð rezultatele alocãrii acþiunilor pe fiecare societate

per paginã manuscris

90.000 lei

per paginã manuscris

90.000 lei

4.500 lei

4. MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A
Ð publicarea contractelor colective de muncã încheiate la nivel naþional
ºi de ramurã

Plata publicaþiilor se va face prin mandat poºtal sau, dupã caz, cu ordin de platã pe adresa: Regia Autonomã ”Monitorul
OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ñ4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont 30.98.12.301 B.C.R.ÑS.M.B.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124/1997 conþine 16 pagini.

Preþul 528 lei

40.816

