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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind efectuarea formalitãþilor de sosire/plecare a navelor fluviale ºi fluvio-maritime
sub pavilion român în/din porturile româneºti
Ministrul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 12 lit. j), q), r) ºi t) din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 197/1998, republicatã, ale art. 88, 90 ºi 94Ð96 din Ordonanþa Guvernului
nr. 42/1997 privind navigaþia civilã, ale art. 4 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Inspectoratului Navigaþiei
Civile Ñ I.N.C., aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 627/1998, precum ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului
nr. 263/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Navele fluviale ºi fluvio-maritime sub pavilion român care navigheazã în trafic intern între porturile
româneºti (cabotaj) ºi sosesc/pleacã în/spre un port
românesc vor transmite cãpitãniei portului aflat în subordi-

nea Inspectoratului Navigaþiei Civile Ñ I.N.C., prin grija
armatorului/operatorului/agentului sau conducãtorului
navei, prin fax, prin mijloace electronice sau orice alte
mijloace de transmitere, urmãtoarele documente: declaraþie,
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lista de echipaj, lista de pasageri ºi/sau documentele de
însoþire a mãrfii, dupã caz.
(2) În situaþia în care navele efectueazã operaþiuni de
încãrcare, descãrcare sau transbordare de mãrfuri ori
îmbarcã/debarcã pasageri, documentele prevãzute la
alin. (1) vor fi transmise înainte de începerea operaþiunilor
respective.
(3) În cazul în care navele nu efectueazã operaþiunile
prevãzute la alin. (2), documentele vor fi transmise în termen de maximum 12 ore de la sosirea în port.
(4) Sunt exceptate de la obligaþia de a transmite documentele prevãzute la alin. (1) navele aflate în tranzit,
navele al cãror echipaj nu ia contact cu uscatul mai mult
de 12 ore, cele care remorcheazã, împing sau duc cuplat
alte nave ºi care ating portul numai pentru a lãsa sau a
lua nave în convoi, precum ºi navele care staþioneazã în
port (radã) pentru adãpost sau în caz de forþã majorã.
Aceste nave sunt obligate sã raporteze prin radio poziþia
lor, precum ºi toate celelalte date solicitate de cãpitãnia
portului.

Art. 6. Ñ (1) În cazul în care navele urmeazã sã plece
în voiaj internaþional dintr-un alt port decât cel de înmatriculare, actele navelor vor fi ridicate din portul de înmatriculare ºi trimise în portul de plecare cu cel puþin 12 ore
înaintea plecãrii, prin grija armatorului/operatorului/agentului
sau comandantului navei.
(2) La sosirea navelor sub pavilion român din voiajul
internaþional în primul port românesc, dupã efectuarea controlului de sosire/plecare, actele navelor vor fi trimise la
cãpitãnia portului de înmatriculare prin grija armatorului/operatorului/agentului sau comandantului navei. Fac excepþie
de la aceastã prevedere navele care urmeazã sã plece
într-un alt voiaj internaþional, situaþie în care vor pãstra
documentele la bord.
Art. 7. Ñ Orice altã situaþie privind formalitãþile de
sosire/plecare a navelor fluviale ºi fluvio-maritime sub pavilion român în/din porturile româneºti care nu este
prevãzutã în prezentul ordin va fi soluþionatã de la caz la
caz prin decizie a inspectorului de stat ºef.

(5) Navele de transport de pasageri care efectueazã
cursã regulatã între porturile româneºti vor depune o
declaraþie la cãpitãnia portului în care staþioneazã pentru
înnoptare.

Art. 8. Ñ (1) În cazul în care cãpitãnia portului în care
se aflã nava dispune reþinerea acesteia, în condiþiile legii,
comandantul navei se va supune necondiþionat acestei dispoziþii.

(6) Bacurile de trecere vor depune o declaraþie ºi lista
de echipaj la fiecare 24 de ore. Acestea au obligaþia de a
raporta poziþia, numãrul unitãþilor de transport rutier ºi al
pasagerilor aflaþi la bord înaintea fiecãrei treceri.

(2) Armatorul/operatorul/agentul sau comandantul navei
este direct rãspunzãtor, în conformitate cu reglementãrile în
vigoare, în cazul nerespectãrii dispoziþiei prevãzute la alin. (1).

Art. 2. Ñ Navele care nu dispun de fax, de mijloace
electronice de comunicaþii sau orice alte mijloace de transmitere a documentelor sunt obligate sã depunã declaraþia,
lista de echipaj ºi lista de pasageri la cãpitãnia portului
prin intermediul armatorului/operatorului/agentului sau
comandantului navei.
Art. 3. Ñ Forma ºi conþinutul declaraþiei, listei de echipaj ºi listei de pasageri sunt prevãzute în anexele nr. 1Ð3
care fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 4. Ñ Navele aflate în porturi nu vor începe
operaþiunile de încãrcare, descãrcare sau transbordare de
mãrfuri ori de îmbarcare/debarcare de pasageri decât dupã
obþinerea permisului de acostare ºi nu pot pãrãsi portul
decât dupã obþinerea permisului de plecare.
Art. 5. Ñ Pe perioada în care efectueazã voiaje între
porturile româneºti (cabotaj) documentele navelor fluviale ºi
fluvio-maritime se pãstreazã la cãpitãnia portului de înmatriculare. Pe toatã aceastã perioadã, la bordul acestor nave
se va pãstra câte o copie de pe documentele respective.

Art. 9. Ñ (1) În sensul prezentului ordin, se considerã
formalitãþi efectuate transmiterea documentelor prevãzute la
art. 1 alin. (1), precum ºi acordarea permisiunii de
sosire/plecare. Aceste formalitãþi se vor tarifa conform prevederilor legale.
(2) Sunt exceptate de la plata formalitãþilor navele
prevãzute la art. 1 alin. (4).
Art. 10. Ñ În sensul prezentului ordin, prin mijloace
electronice de comunicaþii sau orice alte mijloace de transmitere a documentelor se înþelege toate sistemele de comunicare care permit transmiterea unor documente scrise ce
pãstreazã înregistratã informaþia pe care o conþin, care nu
poate fi reprodusã ºi nici schimbatã în mod unilateral.
Art. 11. Ñ Direcþia de reglementãri ºi calitatea serviciilor
pe Dunãre ºi cãile navigabile din cadrul Ministerului
Transporturilor ºi Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C.
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 12. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu
Bucureºti, 15 septembrie 2000.
Nr. 648.

3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 701/28.XII.2000

ANEXA Nr. 1

ROMÂNIA
Cãpitãnia portului ................................
Nr. ................ din ..............................
DECLARAÞIE

transmisã/depusã în anul .........., luna .........., ziua .........., ora ..........
Nava ..................................................................................
Pavilionul ............................................................................
Tipul navei ........................................................................
Portul de înscriere ............................................................
Numele comandantului......................................................
Numele armatorului ..........................................................
Închiriatorul navei ..............................................................
Numele agenþiei/încãrcãtorului ..........................................
Ultimul port de încãrcare..................................................
Felul, cantitatea mãrfii, destinaþia acesteia ....................
Destinaþia navei ................................................................
Pescajul mediu de sosire ................................................
Numãrul membrilor echipajului (se anexeazã lista de echipaj)
Numãrul pasagerilor ..........................................................
Atestatul de bord ..............................................................
Certificatul personalului minim de siguranþã ..................
..........................................................................................

Sosit în luna ..................., ziua ................, ora ..........
Remorcher/împingãtor ....................................................
Echipaj ............................................................................
Corpul din........................................................................
Data construcþiei ............................................................
Lungimea maximã ..........................................................
Lãþimea maximã..............................................................
Capacitatea maximã de încãrcare ................................
Puterea maºinii CP/KW (indicaþii)..................................
Viteza ..............................................................................
Navele remorcate sau împinse ......................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Situaþia certificatelor navei (valabile, expirate, lipsã):
Evenimente sau accidente (dacã s-a întâmplat ceva extraordinar, cazul va fi menþionat, iar conducãtorul navei/convoiului
este obligat sã depunã raportul de eveniment/avarie):
Declar cã rãspunsurile sunt exacte.
Comandantul navei/armatorul/operatorul/agentul:
Numele ºi funcþia .............................................................
Pescajul minim la plecare ................................................ cm
Având la remorcã sau prin împingere ..........................................................
Remorcat sau împins de .....................................................................
Este permisã plecarea/sosirea în anul .........., luna ........., ziua ............., ora ................. (prin radio/fax).
Destinaþia .................................................................................
Transmisã de .................................. funcþia ............................
Primitã de .......................................... funcþia ...........................
Cãpitanul portului,
.............................

ANEXA Nr. 2

Compania de navigaþie
LISTA DE ECHIPAJ

Nava ............................................
Nr.
crt.
0

Nãscut
Numele

Prenumele

1

2

Data
3

Calitatea/
Locul
4

Funcþia
5

Comandant,
................................................
L.S.

Legitimaþia de

Cetãþenia

navigator
6

7

8
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ANEXA Nr. 3

Compania de navigaþie
LISTA DE PASAGERI

Nava ..........................................................
Nr.
crt.

Numele

Prenumele

Nãscut
Data

Cetãþenia

Locul

Actul de identitate
Felul

seria

nr.

Organul emitent

Comandant,
............................
L.S.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind actualizarea tarifelor pentru prestaþiile de servicii specifice
efectuate de Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R.
Ministrul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 197/1998, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 39 din Ordonanþa
Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 105/2000, ale
art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinþarea unor instituþii publice în subordinea Ministerului
Transporturilor, ale art. 1 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
Rutiere Române Ñ A.R.R. ºi având în vedere prevederile art. 107 din Normele de organizare ºi efectuare a transporturilor rutiere ºi a activitãþilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/1997,
în baza art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Transporturilor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Tarifele pentru prestaþiile de servicii specifice
efectuate de Autoritatea Rutierã Românã Ð A.R.R, prevãzute
în anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 715/1998,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477
din 11 decembrie 1998, cu modificãrile ulterioare, se actualizeazã la 1,08 prin aplicarea indicelui tarifelor serviciilor,
stabilit pentru trimestrul III al anului 2000 ºi publicat de

Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii Economice în
Buletinul statistic de preþuri nr. 9/2000, conform anexei care
face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Autoritatea Rutierã Românã Ð A.R.R. va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu
Bucureºti, 5 decembrie 2000.
Nr. 925.
ANEXÃ
TARIFELE

pentru prestaþiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R.
1. Eliberarea licenþei de transport
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Eliberarea licenþei de transport
Vizarea anualã a licenþei de transport (inclusiv pentru anul în curs)
Eliberarea unui exemplar de serviciu al licenþei de transport
Vizarea anualã a exemplarului de serviciu al licenþei de transport
Verificarea persoanei desemnate

2. Eliberarea licenþei de execuþie pentru vehicul
2.1. Eliberarea licenþei de execuþie pentru transporturi internaþionale
2.1.1. Eliberarea licenþei de execuþie pentru autotractor cu ºa, autoremorcher ºi asimilate

Ñ lei Ñ

242.600
151.600
151.600
90.900
151.600

1.617.400
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Ñ lei Ñ

2.1.2. Eliberarea licenþei de execuþie pentru autovehicul
Ñ capacitate de transport:
¥ pânã la 3,5 tone inclusiv
¥ între 3,5Ñ7,5 tone
¥ peste 7,5 tone inclusiv
2.1.3. Eliberarea licenþei de execuþie pentru vehicul
2.1.4. Eliberarea licenþei de execuþie pentru transport de persoane
Ñ capacitate de transport:
¥ pânã la 9 locuri inclusiv
¥ între 10Ñ17 locuri
¥ peste 17 locuri
2.2. Eliberarea licenþei de execuþie pentru transporturi naþionale
2.2.1. Eliberarea licenþei de execuþie pentru autotractor cu ºa, autoremorcher ºi asimilate
2.2.2. Eliberarea licenþei de execuþie pentru autovehicul
Ñ capacitate de transport:
¥ pânã la 3,5 tone inclusiv
¥ între 3,5Ñ7,5 tone
¥ peste 7,5 tone inclusiv
2.2.3. Eliberarea licenþei de execuþie pentru vehicul
2.2.4. Eliberarea licenþei de execuþie pentru transport de persoane
Ñ capacitate de transport:
¥ pânã la 9 locuri inclusiv
¥ între 10Ñ17 locuri
¥ peste 17 locuri
2.3. Eliberarea licenþei de execuþie pentru transport mixt
2.4. Eliberarea licenþei de execuþie pentru transporturi de mãrfuri periculoase
3. Eliberarea licenþei de execuþie pentru traseu
3.1. Eliberarea licenþei pentru traseu judeþean
3.2. Eliberarea licenþei pentru traseu interjudeþean
3.3. Eliberarea licenþei pentru traseu internaþional
3.4. Eliberarea celorlalte exemplare ale licenþei de execuþie pentru traseu

1.212.900
1.364.800
1.516.200
15% din tariful pentru
autovehicul, corespunzãtor
capacitãþii de transport
1.516.200
1.364.800
1.516.200
364.000
202.100
283.200
364.000
20% din tariful pentru
autovehicul, corespunzãtor
capacitãþii de transport
909.900
242.700
303.300
cumul de tarife aferente
transportului de persoane
ºi transportului de marfã
tarif majorat cu 50%
303.300
909.900
2.729.400
25% din tariful licenþei
de execuþie pentru traseu
cu conþinut identic

4. Eliberarea licenþei de execuþie pentru activitãþi conexe
4.1. Eliberarea licenþei de execuþie pentru autogarã:
Ñ specialã
Ñ categoria I
Ñ categoria a II-a
Ñ categoria a III-a
4.1.1. Vizare anualã
4.2. Eliberarea licenþei de execuþie pentru agenþie de voiaj
4.2.1. Vizare anualã
4.3. Eliberarea licenþei de execuþie pentru mesagerie
4.3.1. Vizare anualã
4.4. Eliberarea licenþei de execuþie pentru colectare ºi expediþie de mãrfuri
4.4.1. Vizare anualã
4.5. Eliberarea licenþei de execuþie pentru intermediere
4.5.1. Vizare anualã
5. Alte tarife:
5.1. Eliberarea unei noi licenþe de transport sau de execuþie, ocazionatã
de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate
5.2. Eliberarea licenþei de transport sau de execuþie, ocazionatã de reþinerea celei eliberate
5.2.1. La prima reþinere
5.2.2. La urmãtoarele reþineri
5.3. Activitate de autorizare (avizare, verificare ºi atestare), documentare ºi consultanþã (lei/orã)
5.4. Distribuirea de documente ºi documentaþii proprii
5.5. Furnizarea de date privind operatorii de transport (lei/unitate)

4.852.400
3.942.600
3.032.700
2.224.000
40% din tarif
1.819.600
40% din tarif
1.819.600
40% din tarif
909.900
40% din tarif
909.900
40% din tarif
tarif iniþial
de douã ori tariful
de cinci ori tariful
151.600
maximum 75%
din valoarea acestora
50.500

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 701/28.XII.2000

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 251/1999
pentru aprobarea Reglementãrilor privind condiþiile tehnice pe care trebuie sã le îndeplineascã
vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaþie pe drumurile publice din România Ñ RNTR 2
Ministrul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) ºi d) din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 197/1998, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. b) ºi f) ºi
alin. (3) lit. e) din Ordonanþa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 105/2000, precum ºi ale art. 2 pct. 4 ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Termenul 31 decembrie 2000, pânã la care se
aplicã excepþiile prevãzute la art. 8, 9 ºi 91 din Ordinul
ministrului transporturilor nr. 251/1999 pentru aprobarea
Reglementãrilor privind condiþiile tehnice pe care trebuie sã
le îndeplineascã vehiculele rutiere în vederea admiterii în
circulaþie pe drumurile publice din România Ñ RNTR 2,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304
din 29 iunie 1999, modificat ºi completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 780/1999, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2000,
ºi prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 566/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din
29 august 2000, se modificã ºi se înlocuieºte cu termenul
31 decembrie 2001.
Art. II. Ñ Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 930.

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor
Hotãrârii Guvernului nr. 1.074/2000 privind stingerea unor obligaþii bugetare
ale unor agenþi economici care au suferit pierderi, datoritã blocãrii navigaþiei în trafic internaþional
pe Dunãre, în perioada 1 aprilie 1999Ñ30 iunie 2000
Ministrul finanþelor,
în baza prevederilor art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor, cu modificãrile ulterioare, ºi în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000 privind stingerea unor obligaþii bugetare ale unor agenþi economici care au suferit pierderi, datoritã blocãrii navigaþiei în trafic internaþional pe Dunãre, în perioada 1 aprilie 1999Ñ30 iunie 2000,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice referitoare
la aplicarea prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.074/2000
privind stingerea unor obligaþii bugetare ale unor agenþi
economici care au suferit pierderi, datoritã blocãrii
navigaþiei în trafic internaþional pe Dunãre, în perioada

1 aprilie 1999Ñ30 iunie 2000, cuprinse în anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Bucureºti, 14 decembrie 2000.
Nr. 1.633.
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ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
referitoare la aplicarea prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.074/2000 privind stingerea
unor obligaþii bugetare ale unor agenþi economici care au suferit pierderi, datoritã blocãrii navigaþiei
în trafic internaþional pe Dunãre, în perioada 1 aprilie 1999 Ñ 30 iunie 2000
1. Ñ Agenþii economici care îºi desfãºoarã activitatea în
domeniul transportului fluvial ºi de operare portuarã,
prevãzuþi în anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000,
care au suferit pierderi datoritã blocãrii navigaþiei pe
Dunãre în trafic internaþional, în urma conflictului din
Iugoslavia, beneficiazã de stingerea obligaþiilor datorate
bugetului de stat, pentru perioada 1 aprilie 1999Ñ30 iunie
2000, precum ºi a majorãrilor de întârziere aferente, dupã
cum urmeazã:
Ñ obligaþiile datorate bugetului de stat pentru aceastã
perioadã, reprezentând impozite, taxe, contribuþii ºi alte
venituri bugetare, precum ºi majorãrile de întârziere aferente, care nu au fost achitate, se anuleazã la data de
17 noiembrie 2000, data intrãrii în vigoare a Hotãrârii
Guvernului nr. 1.074/2000;
Ñ obligaþiile datorate bugetului de stat în aceeaºi perioadã ºi majorãrile de întârziere aferente, care au fost achitate, se compenseazã cu obligaþiile restante datorate
bugetului de stat aferente altor perioade decât cea specificatã în Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000 sau cu
obligaþii viitoare, dupã caz, potrivit prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
2. Ñ Agenþii economici care beneficiazã de prevederile
Hotãrârii Guvernului nr. 1.074/2000, denumiþi în continuare
agenþi economici, precum ºi tipurile de impozite ºi taxe care
au fost achitate sau neachitate de cãtre aceºtia, dupã caz,
sunt nominalizate în anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 1.074/2000.
Obligaþiile datorate bugetului de stat, care intrã sub incidenþa prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.074/2000, constau numai în impozitul pe profit, taxa pe valoarea
adãugatã, impozitul pe salarii, pentru cota de 50% datoratã
bugetului de stat în anul 1999, ºi în impozitul pe veniturile
din salarii, pentru obligaþia datoratã pe anul 2000.
Suma înscrisã în anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 1.074/2000 pentru fiecare obligaþie datoratã bugetului de
stat reprezintã limita maximã ºi nu poate fi depãºitã, chiar
dacã în urma controalelor ulterioare efectuate de organele
competente rezultã sume mai mari.
Prin obligaþii datorate bugetului de stat pentru perioada
1 aprilie 1999Ñ30 iunie 2000 se înþelege obligaþiile curente
aferente acestei perioade, ale cãror scadenþe sunt cuprinse
expres în perioada 25 mai 1999Ñ25 iulie 2000.
Obligaþiile datorate bugetului de stat pânã la data de
1 aprilie 1999, deci inclusiv cele datorate pe luna martie
1999, a cãror scadenþã se înregistreazã pânã la data de
25 aprilie 1999, nu intrã sub incidenþa prevederilor
Hotãrârii Guvernului nr. 1.074/2000.
3. Ñ Nivelul majorãrilor de întârziere aferente obligaþiilor
bugetare datorate pentru perioada 1 aprilie 1999Ñ30 iunie
2000, conform pct. 2, se stabileºte de organele competente
prin procese-verbale de control.
Majorãrile de întârziere aferente obligaþiilor datorate
bugetului de stat, nominalizate în anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 1.074/2000, se vor calcula de la data scadenþei acestora pânã la data de 17 noiembrie 2000, data
intrãrii în vigoare a acesteia.
Majorãrile de întârziere stabilite conform alineatului precedent, care nu au fost achitate, se vor anula, iar cele
care au fost stabilite de organele competente prin docu-

mente de control anterioare sau de înºiºi agenþii economici
respectivi pe propria rãspundere ºi au fost achitate se vor
compensa.
În cuantumul majorãrilor de întârziere care urmeazã sã
fie anulate sau compensate nu se includ majorãrile de
întârziere aferente obligaþiilor datorate bugetului de stat
pânã la data de 1 aprilie 1999, a cãror scadenþã se înregistreazã pânã la data de 25 aprilie 1999. Pentru soldul
acestor obligaþii, rãmase de achitat dupã data de 25 aprilie
1999, se calculeazã în continuare majorãri de întârziere,
pânã la data achitãrii sau stingerii acestora prin alte modalitãþi prevãzute de lege, datã care poate interveni în perioada prevãzutã în Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000,
respectiv 1 aprilie 1999Ñ30 iunie 2000, sau dupã aceastã
perioadã.
4. Ñ În cazul în care din controalele efectuate de organele competente se constatã cã obligaþiile bugetare datorate pentru perioada 1 aprilie 1999Ñ30 iunie 2000 au fost
achitate cu întârziere de agenþii economici, majorãrile de
întârziere aferente obligaþiilor respective, calculate de organele competente, nu intrã sub incidenþa prevederilor
Hotãrârii Guvernului nr. 1.074/2000, urmând sã fie achitate
de cãtre agenþii economici respectivi în termen de cel mult
15 zile de la data constatãrii acestora.
De asemenea, dacã prin aceste controale se constatã unele diferenþe ale obligaþiilor datorate bugetului
de stat menþionate în anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 1.074/2000 ºi prin urmare neachitate, acestea, potrivit
art. 5 din aceasta, urmeazã sã fie achitate în termen de
cel mult 15 zile de la data constatãrii. În cazul în care
diferenþele respective nu se achitã în acest termen, se
aplicã dispoziþiile privind executarea silitã, cuprinse în
Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
5. Ñ În vederea anulãrii obligaþiilor datorate bugetului
de stat pentru perioada 1 aprilie 1999Ñ30 iunie 2000, neachitate de agenþii economici, precum ºi a majorãrilor de
întârziere aferente, organele fiscale competente vor proceda
la stabilirea acestor majorãri de întârziere, conform pct. 3
alin. 2 din prezentele norme metodologice, ºi la întocmirea,
pânã la data de 15 decembrie 2000, a procesului-verbal de
anulare a obligaþiilor bugetare, prevãzut în modelul din
anexa la prezentele norme metodologice.
Rândul ”TOTALÒ al coloanelor 2Ñ5 din procesul-verbal
de anulare, reprezentând sumele obligaþiilor datorate ºi
neachitate la bugetul de stat în lunile aferente perioadei
1 aprilie 1999Ñ30 iunie 2000, va trebui sã nu depãºeascã
sau sã fie cel mult egal cu cel înscris pentru fiecare agent
economic în coloanele 6Ñ9 din anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 1.074/2000.
Acelaºi rând, în cazul coloanelor 6Ñ9 din procesul-verbal de anulare, va însuma majorãrile de întârziere aferente
obligaþiilor datorate ºi neachitate la bugetul de stat, calculate de organele de control fiscale.
Pentru ”DirectorÒ, în cazul contribuabililor mari, la
direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar
de stat judeþene va semna directorul Direcþiei administrãrii
veniturilor statului, iar pentru ceilalþi agenþi economici procesul-verbal de anulare va fi semnat de directorul administraþiei financiare sau al circumscripþiei fiscale, dupã caz.
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Procesul-verbal de anulare se întocmeºte în douã exemplare originale, un exemplar al procesului-verbal fiind transmis
agentului economic, pentru operarea acestuia în evidenþele
contabile proprii, iar celãlalt exemplar va rãmâne la organul
fiscal la care este înregistrat ca plãtitor de impozite ºi taxe
agentul economic respectiv, pentru a fi înregistratã anularea
obligaþiilor bugetare în cauzã, în evidenþa pe plãtitor.
6. Ñ Pentru compensarea obligaþiilor datorate bugetului
de stat pentru perioada 1 aprilie 1999Ñ30 iunie 2000, precum ºi a majorãrilor de întârziere aferente acestora, achitate de agenþii economici, organele fiscale competente vor
verifica dacã aceste obligaþii au fost achitate în termene
legale, procedând la stabilirea majorãrilor de întârziere pentru plãþile efectuate cu întârziere.
Dacã majorãrile de întârziere calculate cu ocazia acestor
verificãri au fost achitate, acestea vor intra în procedura de
compensare alãturi de obligaþiile bugetare care le-au generat.
Compensarea obligaþiilor datorate bugetului de stat,
inclusiv a majorãrilor de întârziere aferente acestora, care
au fost achitate, se va efectua în ordinea prevãzutã de
Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în limita sumelor achitate, cu obligaþiile datorate
bugetului de stat restante, altele decât cele menþionate în
anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000, sau cu
obligaþii bugetare viitoare, dupã caz.
În condiþiile compensãrii cu alte obligaþii restante, atunci
când cuantumul obligaþiilor datorate ºi achitate la bugetul
de stat pentru perioada 1 aprilie 1999Ð30 iunie 2000 este
448
”Alte datorii ºi creanþe
cu bugetul statuluiÒ

egal sau mai mic decât soldul obligaþiilor restante datorate
bugetului de stat pânã la data de 1 aprilie 1999, compensarea obligaþiilor restante se va efectua în limita sumelor
datorate pentru perioada 1 aprilie 1999Ð30 iunie 2000, care
au fost achitate.
Dacã cuantumul obligaþiilor datorate ºi achitate la bugetul de stat pentru perioada 1 aprilie 1999Ð30 iunie 2000
este mai mare decât soldul obligaþiilor restante datorate
bugetului de stat pânã la data de 1 aprilie 1999, compensarea se va efectua în limita obligaþiilor restante respective,
cu diferenþa obligaþiilor datorate ºi achitate la bugetul de
stat pentru perioada menþionatã mai sus, urmând sã fie
compensate obligaþiile restante datorate bugetului de stat
dupã data de 30 iunie 2000, a cãror scadenþã se înregistreazã dupã data de 25 iulie 2000, sau cu obligaþii bugetare viitoare, dupã caz.
Documentul prin care se realizeazã procedura de compensare este Nota de compensare prevãzutã în Normele
metodologice privind aplicarea Ordonanþei Guvernului
nr. 11/1996, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor
nr. 2.051/1997.
7. Reglementãri contabile
Reflectarea în contabilitatea agenþilor economici a
operaþiunilor prevãzute la pct. 1 din prezentele norme
metodologice:
a) anularea majorãrilor de întârziere:
Ñ majorãrile de întârziere reflectate în creditul contului
448 ”Alte datorii ºi creanþe cu bugetul statuluiÒ ºi, respectiv,
în bilanþul contabil la data de 31 decembrie 1999:
=

7718
”Alte venituri excepþionale
din operaþiuni de gestiuneÒ

Ñ majorãrile de întârziere înregistrate în perioada 1 ianuarieÐ30 iunie 2000 în creditul contului 448
”Alte datorii ºi creanþe cu bugetul statuluiÒ (articol contabil 6718 = 448) vor fi stornate prin efectuarea aceluiaºi
articol contabil în roºu sau cu semnul minus, astfel:
6718
”Alte cheltuieli excepþionale
privind operaþiunile de gestiuneÒ

=

448
”Alte datorii ºi creanþe
cu bugetul statuluiÒ

b) reflectarea în contabilitate a obligaþiilor datorate bugetului de stat, reprezentând impozit pe profit, impozit
pe salarii ºi T.V.A. de platã, neachitate, care se anuleazã:
%
441 ”Impozit pe profitÒ
4423 ”T.V.A. de platãÒ
444 ”Impozit pe salariiÒ

=

7718
”Alte venituri excepþionale
din operaþiuni de gestiuneÒ

c) obligaþiile datorate bugetului de stat (inclusiv majorãri de întârziere) achitate, care se compenseazã cu obligaþiile restante
datorate bugetului de stat aferente altor perioade sau cu obligaþii viitoare, se vor reflecta în contabilitate prin trecerea la venituri
excepþionale, pe mãsura compensãrii sumelor datorate cu sumele achitate în perioadele anterioare, astfel:
%
441 ”Impozit pe profitÒ
4423 ”T.V.A. de platãÒ
444 ”Impozit pe salariiÒ

=

7718
”Alte venituri excepþionale
din operaþiuni de gestiuneÒ
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