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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 182
din 14 iunie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3
teza finalã din Codul penal
Nicolae Popa

Ñ preºedinte

Costicã Bulai

Ñ judecãtor

Nicolae Cochinescu

Ñ judecãtor

Constantin Doldur

Ñ judecãtor

Petre Ninosu

Ñ judecãtor

ªerban Viorel Stãnoiu

Ñ judecãtor

Ioan Vida

Ñ judecãtor

Iuliana Nedelcu

Ñ procuror

Doina Suliman

Ñ magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3 teza finalã din Codul
penal, excepþie ridicatã de Nicolae Bela în Dosarul
nr. 858/2000 al Judecãtoriei Agnita, judeþul Sibiu.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenþa Curþii Constituþionale în materie, precum ºi faptul
cã în speþã nu au intervenit elemente noi de naturã sã justifice schimbarea acesteia, solicitã respingerea excepþiei ca
neîntemeiatã.
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C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 18 ianuarie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 858/2000, Judecãtoria Agnita, judeþul Sibiu, a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3 teza finalã
din Codul penal, excepþie ridicatã de Nicolae Bela.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor
constituþionale ale art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 20
alin. (2), art. 29 alin. (6) ºi ale art. 49 alin. (2). De asemenea, se considerã cã art. 81 alin. 3 teza finalã din
Codul penal este în contradicþie cu Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului, precum ºi cu art. 5 din Convenþia
europeanã a drepturilor omului, intitulat ”Libertatea ºi siguranþa persoaneiÒ.
Instanþa de judecatã, exprimându-ºi opinia, apreciazã
cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, dispoziþiile art. 81 alin. 3 teza finalã din Codul penal nefiind
contrare prevederilor constituþionale invocate.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru
a-ºi exprima punctele de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul de vedere
comunicat, apreciazã cã dispoziþiile legale criticate sunt
constituþionale.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constituþionale invocate ºi nici celor din tratatele internaþionale
privind drepturile omului.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi cel al Guvernului,
raportul întocmit în cauzã de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 81 alin. 3
teza finalã din Codul penal, astfel cum au fost modificate
ºi completate prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 207/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000.
Art. 81 alin. 3 teza finalã din Codul penal are urmãtorul
conþinut: ”Suspendarea condiþionatã a executãrii pedepsei nu

poate fi dispusã [É] în cazul infracþiunilor de vãtãmare corporalã gravã, viol ºi torturã.Ò
Autorul excepþiei, invocând neconstituþionalitatea acestor
dispoziþii legale, apreciazã cã au fost încãlcate urmãtoarele
prevederi constituþionale:
Ñ Art. 15 alin. (1): ”Cetãþenii beneficiazã de drepturile ºi
de libertãþile consacrate prin Constituþie ºi prin alte legi ºi au
obligaþiile prevãzute de acestea.Ò;
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò;
Ñ Art. 20 alin. (1): ”Dispoziþiile constituþionale privind
drepturile ºi libertãþile cetãþenilor vor fi interpretate ºi aplicate în
concordanþã cu Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, cu
pactele ºi cu celelalte tratate la care România este parte.Ò;
Ñ Art. 29 alin. (6): ”Pãrinþii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaþia copiilor minori a
cãror rãspundere le revine.Ò;
Ñ Art. 49 alin. (2): ”Restrângerea trebuie sã fie
proporþionalã cu situaþia care a determinat-o ºi nu poate atinge
existenþa dreptului sau a libertãþii.Ò
Autorul excepþiei considerã cã sunt înfrânte ºi prevederile art. 5 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului
ºi a libertãþilor fundamentale, care au urmãtorul conþinut:
”1. Orice persoanã are dreptul la libertate ºi la siguranþã.
Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepþia urmãtoarelor cazuri ºi potrivit cãilor legale:
a) dacã este deþinut legal pe baza condamnãrii pronunþate
de cãtre un tribunal competent;
b) dacã a fãcut obiectul unei arestãri sau al unei deþineri
legale pentru nesupunerea la o hotãrâre pronunþatã, conform
legii, de cãtre un tribunal ori în vederea garantãrii executãrii
unei obligaþii prevãzute de lege;
c) dacã a fost arestat sau reþinut în vederea aducerii sale în
faþa autoritãþii judiciare competente, atunci când existã motive
verosimile de a bãnui cã a sãvârºit o infracþiune sau când
existã motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica sã sãvârºeascã o infracþiune sau sã fugã dupã sãvârºirea
acesteia;
d) dacã este vorba de detenþia legalã a unui minor, hotãrâtã
pentru educaþia sa sub supraveghere sau despre detenþia sa
legalã, în scopul aducerii sale în faþa autoritãþii competente;
e) dacã este vorba despre detenþia legalã a unei persoane
susceptibile sã transmitã o boalã contagioasã, a unui alienat, a
unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond;
f) dacã este vorba despre arestarea sau detenþia legalã a
unei persoane pentru a o împiedica sã pãtrundã în mod ilegal
pe teritoriu sau împotriva cãreia se aflã în curs o procedurã de
expulzare ori de extrãdare.
2. Orice persoanã arestatã trebuie sã fie informatã, în termenul cel mai scurt ºi într-o limbã pe care o înþelege, asupra
motivelor arestãrii sale ºi asupra oricãrei acuzaþii aduse împotriva sa.
3. Orice persoanã arestatã sau deþinutã, în condiþiile
prevãzute de paragraful 1 lit. c) din prezentul articol, trebuie
adusã de îndatã înaintea unui judecãtor sau a altui magistrat
împuternicit prin lege cu exercitarea atribuþiilor judiciare ºi are
dreptul de a fi judecatã într-un termen rezonabil sau eliberatã
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în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonatã
unei garanþii care sã asigure prezentarea persoanei în cauzã la
audiere.
4. Orice persoanã lipsitã de libertatea sa prin arestare sau
deþinere are dreptul sã introducã un recurs în faþa unui tribunal,
pentru ca acesta sã statueze într-un termen scurt asupra legalitãþii deþinerii sale ºi sã dispunã eliberarea sa dacã deþinerea
este ilegalã.
5. Orice persoanã care este victima unei arestãri sau a unei
deþineri în condiþii contrare dispoziþiilor acestui articol are dreptul la reparaþii.Ò
Totodatã autorul excepþiei susþine cã dispoziþiile legale
criticate sunt în contradicþie ºi cu Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului, fãrã a indica însã vreun text al acestui
document internaþional.
Examinând excepþia, Curtea constatã cã jurisprudenþa
sa în materie este constantã, în sensul considerãrii dispoziþiilor legale criticate ca fiind constituþionale (spre exemplu, Decizia nr. 25 din 23 februarie 1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 1 aprilie 1999, ºi Decizia nr. 79 din 20 mai 1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 6 iulie
1999). În considerentele acestor decizii Curtea a reþinut cã,
deºi prin art. 81 alin. 3 din Codul penal legiuitorul a
restrâns aplicarea mãsurii de individualizare a pedepsei, în
sensul cã nu poate fi dispusã în cazul persoanelor care au
sãvârºit cu intenþie infracþiunile menþionate în acest text de
lege, aceasta nu contravine însã prevederilor constituþionale
ale art. 16 alin. (1) ºi ale art. 49. Drepturile fundamentale
reprezintã o constantã a personalitãþii cetãþeanului, o ºansã
egalã acordatã fiecãrui individ ºi, din aceastã cauzã, principiul egalitãþii curpinde egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, iar nu egalitatea de tratament juridic
aplicat unei categorii de cetãþeni în comparaþie cu alta. În
aceastã situaþie este evident cã regimul pedepselor constituie o problemã de politicã penalã, pe care organul legislativ este singurul îndreptãþit sã o soluþioneze în funcþie de
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împrejurãrile existente la un moment dat în domeniul criminalitãþii. Prin mãsura suspendãrii condiþionate a executãrii
pedepsei în condiþiile art. 81 alin. 3 din Codul penal s-a
urmãrit în exclusivitate instituirea unui tratament penal mai
sever pentru acele categorii de infracþiuni apreciate de
legiuitor ca fapte cu un grad de pericol ridicat. În asemenea condiþii încãlcarea principiului egalitãþii s-ar putea pune
în discuþie numai dacã instituirea unor astfel de mãsuri ar
crea discriminãri între cetãþeni, potrivit criteriilor stabilite de
legiuitorul constituant. Dispoziþiile art. 16 alin. (1) din
Constituþie vizeazã egalitatea în drepturi între cetãþeni în
ceea ce priveºte recunoaºterea în favoarea acestora a
unor drepturi ºi libertãþi fundamentale, iar nu ºi identitatea
de tratament juridic asupra aplicãrii unor mãsuri, indiferent
de natura lor. În felul acesta se justificã nu numai admisibilitatea unui regim juridic diferit faþã de anumite categorii
de persoane, dar ºi necesitatea lui. Cu privire la
restrângerea exerciþiului unor drepturi sau al unor libertãþi
Curtea a constatat cã proporþionalitatea, aºa cum este
consfinþitã de alin. (2) al art. 49 din Constituþie, priveºte
mãsura restrângerii exerciþiului unor drepturi sau al unor
libertãþi, iar nu restrângerea aplicãrii mãsurii de suspendare
condiþionatã a executãrii pedepsei, impusã de necesitatea
realizãrii unei politici represive mai ferme.
Deoarece nu au intervenit elemente noi de naturã sã
justifice schimbarea jurisprudenþei, soluþiile adoptate de
Curtea Constituþionalã în aceste decizii, precum ºi considerentele pe care s-au întemeiat îºi pãstreazã valabilitatea ºi
în cauza de faþã.
Referitor la toate celelalte critici de neconstituþionalitate
Curtea constatã cã nu le poate reþine, deoarece acestea
nu au o legãturã semnificativã cu soluþionarea excepþiei.
De altfel, în temeiul art. 58 alin. (1) din Constituþie,
Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a þãrii care
adoptã reglementãri, inclusiv pentru instituirea mijloacelor
de individualizare a pedepselor, aºa cum este suspendarea
executãrii pedepsei în cele douã forme ale sale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3 teza finalã din Codul penal, excepþie ridicatã de Nicolae Bela în Dosarul nr. 858/2000 al Judecãtoriei Agnita, judeþul Sibiu.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 14 iunie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 199
din 21 iunie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 505 alin. 2 teza finalã
din Codul de procedurã penalã
Nicolae Popa

Ñ preºedinte

pofida faptului cã art. 246 prevede obligaþia procurorului de

Costicã Bulai

Ñ judecãtor

a încunoºtinþa despre aceasta persoana interesatã.

Nicolae Cochinescu

Ñ judecãtor

Tribunalul Argeº Ñ Secþia civilã, exprimându-ºi opinia,

Constantin Doldur

Ñ judecãtor

apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este înteme-

Kozsok‡r G‡bor

Ñ judecãtor

iatã, arãtând cã prin stabilirea unui termen de un an de la

Petre Ninosu

Ñ judecãtor

data ordonanþei de scoatere de sub urmãrire penalã sau a

Lucian Stângu

Ñ judecãtor

rãmânerii definitive a hotãrârii de achitare se încalcã acce-

ªerban Viorel Stãnoiu

Ñ judecãtor

sul liber la justiþie.

Ioan Vida

Ñ judecãtor

Iuliana Nedelcu

Ñ procuror

catã, încheierea de sesizare a Curþii Constituþionale a fost

Cristina Radu

Ñ magistrat-asistent

comunicatã

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republipreºedinþilor

celor

douã

Camere

ale

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionali-

Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele

tate a dispoziþiilor art. 505 alin. 2 teza finalã din Codul de

de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.

procedurã penalã, excepþie ridicatã de Toma Aichimoaie în

Guvernul, în punctul sãu de vedere, aratã cã excepþia

Dosarul nr. 2.945/2000 al Tribunalului Argeº Ñ Secþia

de neconstituþionalitate a art. 505 alin. 2 teza finalã din

civilã.

Codul de procedurã penalã este neîntemeiatã, întrucât sta-

Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 14 iunie

bilirea datei ordonanþei de scoatere de sub urmãrire penalã

2001 în prezenþa autorului excepþiei ºi a reprezentantului

ca moment de la care începe sã curgã termenul de pre-

Ministerului Public ºi au fost consemnate în încheierea de

scripþie de un an nu este de naturã sã contravinã dis-

la acea datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a

poziþiilor art. 21 din Constituþie.

delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 21 iunie

Preºedintele Senatului ºi preºedintele Camerei
Deputaþilor nu au comunicat punctele lor de vedere.

2001.
C U R T E A,

C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al

urmãtoarele:

Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, conclu-

Prin Încheierea din 20 octombrie 2000, pronunþatã în

ziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la

Dosarul nr. 2.945/2000, Tribunalul Argeº Ñ Secþia civilã a

prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii

sesizat

nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:

Curtea

Constituþionalã

cu

excepþia

de

neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 505 alin. 2 teza

Curtea Constituþionalã constatã cã este competentã,

finalã din Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de

potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi

Toma Aichimoaie.

ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea

În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia aratã cã dispoziþia potrivit cãreia acþiunea în repa-

nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate cu care a fost sesizatã.

rarea pagubelor poate fi pornitã în termen de un an de la

Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 505 alin. 2

data ordonanþei de scoatere de sub urmãrire îngrãdeºte

teza finalã din Codul de procedurã penalã. Acest text are

accesul liber la justiþie, garantat de prevederile art. 21 din

urmãtorul conþinut:

Constituþie, deoarece termenul de prescripþie de un an pen-

Ñ Art. 505: ”Acþiunea pentru repararea pagubei poate fi

tru formularea acþiunii în despãgubire începe sã curgã de

pornitã de persoana îndreptãþitã potrivit art. 504, iar dupã moar-

la data ordonanþei de scoatere de sub urmãrire, indiferent

tea acesteia poate fi continuatã sau pornitã de cãtre persoa-

dacã aceasta a fost sau nu comunicatã celui interesat, în

nele care se aflau în întreþinerea sa.
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Acþiunea poate fi pornitã în termen de un an [É] de la data
ordonanþei de scoatere de sub urmãrire.Ò

în termen de un an numai de la rãmânerea definitivã a

Textele constituþionale invocate de autorul excepþiei ca
fiind încãlcate sunt:

scoatere de sub urmãrire penalã. Or, aceasta ar contraveni

Ñ Art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã singurul caz în care termenul de un an prevãzut
la art. 505 alin. 2 din Codul de procedurã penalã poate sã
curgã de la data scoaterii de sub urmãrire penalã este
cazul în care, dupã ce faþã de o persoanã a fost luatã o
mãsurã preventivã, aceasta a fost scoasã de sub urmãrire
penalã. În acest sens Curtea Constituþionalã, prin Decizia
nr. 172 din 23 mai 2001, a reþinut cã ”stabilirea, de cãtre
legiuitor, prin textul de lege criticat, a datei Çordonanþei de
scoatere de sub urmãrire penalãÈ, ca datã de la care se
calculeazã termenul de prescripþie de un an al acþiunii pentru repararea pagubei, nu numai cã nu îngrãdeºte accesul
liber la justiþie, prevãzut de art. 21 din Constituþie, ci, dimpotrivã, lãrgeºte sfera persoanelor îndreptãþite a introduce
acþiuni pentru repararea pagubei ºi cu privire la persoanele
împotriva cãrora s-a luat o mãsurã preventivã, iar ulterior
au fost scoase de sub urmãrire penalã, prin ordonanþa
procurorului, ordonanþã rãmasã definitivã prin neatacarea ei
în instanþã. Eliminarea din alin. 2 al art. 505 din Codul de
procedurã penalã a tezei a doua ar însemna tocmai o
îngrãdire a accesului liber la justiþie al acestor persoane,
care nu ar mai fi îndreptãþite la acþiuni pentru repararea
pagubei, deoarece, potrivit tezei întâi a aceluiaºi alineat 2
al art. 505 din codul menþionat, acþiunea ar putea fi pornitã

hotãrârii de achitare, iar nu ºi de la data ordonanþei de
art. 21 din ConstituþieÒ.
S-a reþinut, de asemenea, în decizia Curþii cã, potrivit
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, ”În exercitarea controlului, Curtea Constituþionalã se pronunþã numai
asupra problemelor de drept, fãrã a putea modifica sau completa prevederea legalã supusã controluluiÒ, iar în conformitate cu art. 58 alin. (1) din Constituþie, ”Parlamentul este
organul reprezentativ suprem al poporului român ºi unica autoritate legiuitoare a þãriiÒ. Prin urmare, Curtea Constituþionalã
nu este competentã sã modifice ori sã completeze prevederea legalã supusã controlului, astfel cum în speþã se
solicitã de cãtre autorul excepþiei, deoarece aceste atribuþii
aparþin în exclusivitate autoritãþii legiuitoare.
Tot astfel, prin Decizia nr. 107 din 1 iulie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din
27 iulie 1999, Curtea Constituþionalã, respingând excepþia
de neconstituþionalitate a prevederilor art. 505 alin. 2 din
Codul de procedurã penalã, a reþinut în esenþã cã termenul de un an este un termen rezonabil de prescripþie a
dreptului la acþiune, care asigurã condiþiile optime celui prejudiciat pentru a exercita acþiune în justiþie în scopul
obþinerii reparaþiilor legale.
Întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã
schimbe aceastã jurisprudenþã, Curtea constatã cã atât
considerentele acestor decizii, cât ºi soluþia pronunþatã îºi
menþin valabilitatea ºi în prezenta cauzã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al
art. 1Ñ3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de
voturi,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 505 alin. 2 teza finalã din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã de Toma Aichimoaie în Dosarul nr. 2.945/2000 al Tribunalului Argeº Ñ Secþia civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 21 iunie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Cristina Radu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ
PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind concursul public de oferte nr. 26/2001
pentru concesionarea unor activitãþi miniere de explorare
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ solicitãrile persoanelor juridice pentru concesionarea unor activitãþi miniere de explorare, adresate Agenþiei
Naþionale pentru Resurse Minerale;
¥ prevederile art. 9 ºi 40 din Legea minelor nr. 61/1998;
¥ prevederile art. 6Ñ17 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 639/1998,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, cu
sediul în municipiul Bucureºti, str. Mendeleev nr. 36Ñ38,
sectorul 1, tel. +(40)1-3132204, fax +(40)1-2107440, oferã
în vederea concesionãrii activitãþilor miniere de explorare, în
condiþiile Legii minelor nr. 61/1998 ºi ale hotãrârilor
Guvernului nr. 639/1998 ºi nr. 14/1999, perimetrele de
explorare prevãzute în anexã.
Art. 2. Ñ Durata concesionãrii activitãþilor miniere de
explorare din perimetrele de explorare stabilite conform
art. 1 este de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, cu reducerea corespunzãtoare a mãrimii
perimetrului ºi drept de preemþiune la obþinerea licenþei de
exploatare.
Art. 3. Ñ În scopul întocmirii ofertelor Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale asigurã accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidenþialitate, pentru utilizarea datelor ºi informaþiilor geologice, cu plata tarifelor
pentru consultare, în condiþiile legii.
Art. 4. Ñ Ofertele pentru concesionarea activitãþilor miniere de explorare se depun la Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale în termen de 60 de zile calendaristice de
la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 5. Ñ Condiþiile de participare, conþinutul ofertelor ºi
modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin
Procedura de selecþie a ofertelor Runda 26/2001 Ñ explorare, care se oferã gratuit, la cerere, de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale.
Art. 6. Ñ Ofertanþii rãmân angajaþi prin termenii ofertelor
lor pentru toatã durata de valabilitate a licenþei solicitate.

Art. 7. Ñ Deschiderea ofertelor va avea loc în ºedinþã
publicã, la sediul Agenþiei Naþionale pentru Resurse
Minerale. Data ºi ora ºedinþei publice de deschidere a
plicurilor se anunþã la depunerea ofertelor. Nerespectarea
conþinutului plicurilor stabilit prin Procedura de selecþie a
ofertelor Ñ Runda 26/2001Ñexplorare ºi a coordonatelor
perimetrului oferit determinã descalificarea ofertantului.
Art. 8. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale va
analiza ofertele în maximum 30 de zile ºi va comunica
rezultatul evaluãrii tuturor ofertanþilor.
Art. 9. Ñ În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicãrii de respingere a ofertelor, la solicitarea în
scris a ofertanþilor respinºi Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale va transmite o copie de pe procesulverbal de evaluare a ofertelor.
În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei
de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor ofertanþii pot
depune la sediul Agenþiei Naþionale pentru Resurse
Minerale contestaþii cu privire la modul în care au fost
respectate dispoziþiile legale care reglementeazã concesionarea prin concurs de oferte publice.
În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestaþiei Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale este
obligatã sã soluþioneze contestaþia ºi sã comunice rãspunsul sãu contestatarului.
Art. 10. Ñ Negocierea licenþelor de explorare cu
câºtigãtorii concursului începe dupã finalizarea contestaþiilor
ºi dureazã 30 de zile.
Art. 11. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 125.
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ANEXÃ
LISTA

cuprinzând perimetrele de explorare Ñ Runda 26/2001
Coordonate Ñ StereoÕ70

Denumirea
perimetrului

Localizarea
perimetrului
(judeþul)

Suprafaþa
(km2)

1

2

3

4

1.

Dâmbovicioara

Argeº

10,00

441
436
436
441

000
000
000
000

519
519
517
517

000
000
000
000

Apã
mineralã

2.

Lupoiþa

Gorj

10,53

378
378
376
376
373
373
372
372
372
372
371
371
372
372
376
376

670
632
676
399
599
611
711
652
571
303
998
880
306
664
414
420

335
338
338
336
336
335
335
336
336
336
336
336
336
335
335
335

034
034
006
706
671
881
669
389
458
325
731
589
104
459
506
006

Lignit

3.

Homorod

Hunedoara

10,00

494
494
489
489

000
000
000
000

365
365
365
363

500
490
500
500

Nisip
ºi pietriº

4.

Hãºmaº

Harghita

10,00

580
580
577
577

833
833
500
500

562
565
565
562

000
000
000
000

Apã
mineralã

5.

TiºoviþaPlaviºeviþa

Mehedinþi

19,91

336
343
343
336

000
250
300
000

275
275
279
276

000
000
500
000

Serpentinit,
feldspat,
bazalt,
cuarþit

Nr.
crt.

X

Y
5

Resurse
minerale

Observaþii

6

7

Cu excepþia
urmãtorului
perimetru
X
Y
339 211,9 277 256,0
339 160,2 277 201,0
339 094,3 277 153,3
339 039,7 277 125,0
338 981,4 277 099,3
338 875,9 277 053,4
338 842,3 277 035,1
338 910,0 276 962,6
339 106,4 276 994,9
339 260,0 277 159,8
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1

2

3

4

5

6

6.

Serbota

Bihor

11,16

616
616
615
615
615
616
616
612
612

850
625
700
325
325
375
175
000
750

303
303
303
304
304
304
305
306
302

200
900
100
030
030
650
260
000
200

Argilã
caolinoasã

7.

Jimbolia

Timiº

10,12

488
488
489
492
492
489

370
300
680
080
240
830

166
168
168
168
165
165

000
000
340
340
480
330

Argilã
comunã

8.

Ocna Mureº Ñ
Copand Ñ
Dealu Dumbrava

Alba, Cluj

39,03

553
553
550
550
550
550
546
546
547
547

356
356
861
861
443
443
120
120
855
855

406
412
412
412
412
412
412
410
410
406

718
973
973
163
163
973
973
424
393
535

Sare
gemã

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
Nr. 1.523/16 august 2001

7

Cu excepþia
urmãtorului
perimetru
X
Y
488 800
166 450
488 800
167 500
488 325
167 500
488 359
166 450

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
Nr. 192.392/21 august 2001

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitãþii de 3 milioane tone de cãrbune energetic
de cãtre Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat în anul 2001
Ministrul finanþelor publice ºi ministrul industriei ºi resurselor,
în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi, respectiv, ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea
Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Resurselor,
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având în vedere dispoziþiile art. 6 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea
cantitãþii de 3 milioane tone de cãrbune energetic de cãtre Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat în anul 2001,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 100/2001 privind acumularea cantitãþii de 3 milioane
tone de cãrbune energetic de cãtre Administraþia Naþionalã
a Rezervelor de Stat în anul 2001, publicatã în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001,
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 publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu

ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 100/2001
privind acumularea cantitãþii de 3 milioane tone de cãrbune energetic
de cãtre Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat în anul 2001
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Compania Naþionalã a Lignitului Oltenia Ñ S.A.
Târgu Jiu, Compania Naþionalã a Huilei Ñ S.A. Petroºani
ºi Societatea Naþionalã a Cãrbunelui Ñ S.A. Ploieºti, denumite în continuare furnizori, vor livra pânã la data de 30
octombrie 2001 o cantitate de 3 milioane tone de cãrbune
energetic pentru acumulare de cãtre Administraþia Naþionalã
a Rezervelor de Stat, ca stoc rezervã de stat.
(2) Livrarea cantitãþii de 3 milioane tone de cãrbune
energetic se va efectua cãtre Societatea Comercialã de
Producere a Energiei Electrice ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.,
Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare ºi Societatea
Comercialã ”CETÒ Ñ S.A. Govora în condiþia franco-depozit
ºi numai în limita valoricã de maximum 1.800 miliarde lei.
Art. 2. Ñ (1) Acumularea de cãtre Administraþia
Naþionalã a Rezervelor de Stat a cantitãþii de 3 milioane
tone de cãrbune energetic, ca stoc rezervã de stat, se face
prin compensare cu obligaþiile restante la data de
31 decembrie 2000 datorate bugetului de stat de cãtre
furnizori, actualizate cu eventualele plãþi efectuate în contul
acestora, reprezentând impozite, taxe, contribuþii, precum ºi
cu majorãrile de întârziere aferente acestora, dupã caz.
(2) Compensarea obligaþiilor de platã datorate ºi neachitate se face în cursul anului 2001, în limita sumei de maximum 1.800 miliarde lei, dar nu mai mult decât nivelul
obligaþiilor de platã faþã de bugetul de stat ºi neachitate,
pe baza proceselor-verbale de compensare a obligaþiilor de
platã, potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitãþii de
3 milioane tone de cãrbune energetic de cãtre Administraþia

Naþionalã a Rezervelor de Stat în anul 2001, denumite în
continuare procese-verbale de compensare, încheiate pânã
la data de 24 decembrie 2001.
(3) În cazul în care obligaþiile datorate la 31 decembrie
2000 la bugetul de stat sunt eºalonate la platã, compensarea acestora se face afectându-se ratele din graficul de
eºalonare cu termene de platã în ordine cronologicã.
(4) Livrarea ºi contractarea cantitãþilor de cãrbune energetic se va efectua în condiþiile prevãzute de Legea
nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
CAPITOLUL II
Compensarea obligaþiilor de platã datorate ºi neachitate
bugetului de stat la data de 31 decembrie 2000
Art. 3. Ñ (1) Compensarea obligaþiilor de platã restante
la data de 31 decembrie 2000 prevãzute la art. 2 se face
pe baza Procesului-verbal de compensare întocmit de furnizor conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
(2) Procesul-verbal de compensare se întocmeºte în
5 exemplare originale ºi se completeazã la pct. 1 în baza
Borderoului [anexa nr. 1a)], iar la pct. 2, pe baza Situaþiei
privind nivelul obligaþiilor restante ºi modul de stingere prin
compensare conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 100/2001 [anexa nr. 1b)], atât pentru activitatea
exploatãrilor miniere, cât ºi pentru activitatea proprie a
furnizorului.
(3) Borderoul [anexa nr. 1a)] ºi Situaþia privind nivelul
obligaþiilor restante ºi modul de stingere prin compensare
conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 100/2001
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[anexa nr. 1b)], fac parte integrantã din Procesul-verbal de
compensare.
(4) Situaþia privind nivelul obligaþiilor restante ºi modul
de stingere prin compensare conform Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 100/2001 [anexa nr. 1b)] se
întocmeºte de cãtre furnizor pentru activitatea proprie ºi
pentru exploatarea minierã, completând la cap. A nivelul
obligaþiilor restante la data de 31 decembrie 2000, actualizate cu eventualele plãþi efectuate în contul acestora, în
4 exemplare, confirmate de organul fiscal la care este înregistrat furnizorul ca plãtitor de impozite ºi taxe, respectiv
exploatarea minierã.
Art. 4. Ñ (1) Procesele-verbale de compensare completate la pct. 1 ºi 2, însoþite de Borderou [anexa nr. 1a)],
vor fi transmise de furnizor la Societatea Comercialã de
Producere a Energiei Electrice ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.,
Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare sau la
Societatea Comercialã ”CETÒ Ñ S.A. Govora, dupã caz,
care va confirma la pct. 3 al Procesului-verbal de compensare suma înscrisã la pct. 1.
(2) În continuare procesele-verbale de compensare,
însoþite de Borderou [anexa nr. 1a)], vor fi transmise
Ministerului Industriei ºi Resurselor ºi apoi Administraþiei
Naþionale a Rezervelor de Stat, care vor confirma, pe propria rãspundere, încadrarea cantitãþii de cãrbune energetic,
prevãzutã sã fie acumulatã de la furnizori, conform programului stabilit de Ministerul Industriei ºi Resurselor, ºi a
sumelor reprezentând contravaloarea acesteia înscrise de
furnizori ºi confirmate de Societatea Comercialã de
Producere a Energiei Electrice ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.,
Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare sau de
Societatea Comercialã ”CETÒ Ñ S.A. Govora, în limita
valoricã a plafonului maxim aprobat.
(3) Procesele-verbale de compensare confirmate potrivit
alin. (2) sunt transmise apoi de cãtre furnizorul care a
iniþiat Procesul-verbal de compensare direcþiei generale a
finanþelor publice a judeþului la care acesta este înregistrat
ca plãtitor de impozite ºi taxe, pentru aprobarea compensãrii pe totalul companiei/societãþii, completând la pct. 6
sumele ce se vor compensa ºi care nu pot depãºi suma
înscrisã la pct. 1 din Procesul-verbal de compensare.
(4) Suma aprobatã la compensare, înscrisã la pct. 6 din
Procesul-verbal de compensare, va fi repartizatã de furnizor
pe exploatãri miniere ºi pentru activitatea proprie, completându-se în mod corespunzãtor cap. B din Situaþia privind nivelul obligaþiilor restante ºi modul de stingere prin
compensare conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 100/2001 [anexa nr. 1b)], ºi va fi confirmatã de direcþia
generalã a finanþelor publice a judeþului unde este înregistrat furnizorul ca plãtitor de impozite ºi taxe.
(5) Dupã aprobarea compensãrii prevãzute la pct. 6 din
Procesul-verbal de compensare direcþia generalã a
finanþelor publice a judeþului la care furnizorul este înregistrat ca plãtitor de impozite ºi taxe reþine douã exemplare,
unul pentru operarea în evidenþa pe plãtitori a stingerii
obligaþiilor de platã datorate bugetului de stat, atât pentru

activitatea proprie, cât ºi pentru exploatarea minierã, ºi
unul pentru preluarea ºi prelucrarea datelor în cadrul serviciului buget, iar celelalte exemplare le transmite:
a) furnizorului, pentru operarea în evidenþa contabilã a
stingerii obligaþiilor de platã cãtre bugetul de stat, care va
transmite câte o copie xerox la exploatãrile miniere ºi câte
o copie xerox la organul fiscal în evidenþa cãruia este
înregistratã exploatarea minierã ca plãtitor de impozite ºi
taxe;
b) Ministerului Industriei ºi Resurselor, pentru
evidenþierea încadrãrii în limita valoricã aprobatã a acumulãrii de cãrbune prin compensare;
c) Administraþiei Naþionale a Rezervelor de Stat, pentru
operare în evidenþa contabilã.
CAPITOLUL III
Reflectarea în contabilitate a operaþiunilor de compensare
Art. 5. Ñ (1) În contabilitatea Administraþiei Naþionale a
Rezervelor de Stat operaþiunile de stingere a obligaþiilor de
platã datorate de furnizori conform prevederilor Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 100/2001 se reflectã în creditul
contului 701 ”Finanþarea în baza unor acte normative specialeÒ Ñ analitic distinct 701.04 ”Finanþarea în baza
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 100/2001Ò.
(2) În creditul acestui cont se înregistreazã sumele datorate ºi neachitate furnizorului, care intrã în acþiunea de
stingere a obligaþiilor bugetare, potrivit prevederilor
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 100/2001.
(3) Pe baza Procesului-verbal de compensare, primit de
la direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului la care
este înregistrat furnizorul ca plãtitor de impozite ºi taxe, se
efectueazã înregistrarea:
234 ”FurnizoriÒ
analitic distinct

= 701 ”Finanþarea în baza unor
acte normative specialeÒ Ñ analitic distinct
701.04 ”Finanþarea în baza
Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 100/2001Ò

cu sumele înscrise la pct. 6 din Procesul-verbal de compensare (anexa nr. 1).
(4) Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat
întocmeºte Contul de execuþie privind cheltuielile bugetare
efectuate prin compensare potrivit prevederilor Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 100/2001, conform anexei
nr. 2 la prezentele norme metodologice, pe baza sumelor
evidenþiate în cadrul contului 701 ”Finanþarea în baza unor
acte normative specialeÒ Ñ analitic distinct 701.04
”Finanþarea în baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 100/2001Ò.
(5) Contul de execuþie respectiv se prezintã ca anexã
distinctã la darea de seamã contabilã trimestrialã ºi anualã
pentru instituþiile publice.
(6) Sumele compensate, potrivit legii, nu se cuprind în
”Contul de execuþie a bugetului instituþiilor publiceÒ (anexa
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nr. 10) ºi ”Detalierea cheltuielilorÒ (anexa nr. 14) la bilanþul
contabil pentru instituþiile publice.
Art. 6. Ñ (1) Înregistrarea în contabilitatea furnizorilor a
compensãrii obligaþiilor de platã datorate bugetului de stat
cu sumele de încasat de la Administraþia Naþionalã a
Rezervelor de Stat se face prin articolul contabil:
%
= 411 ”ClienþiÒ/analitic
441 ”Impozit pe profitÒ
Administraþia Naþionalã a
4423 ”Taxa pe valoarea
Rezervelor de Stat
adãugatã de platãÒ
444 ”Impozit pe venitul
din salariiÒ
446 ”Alte impozite, taxe
ºi vãrsãminte asimilateÒ
447 Ð ”Fonduri speciale
Ñ taxe ºi vãrsãminte
asimilateÒ
448 ”Alte datorii ºi creanþe
cu bugetul de statÒ
cu sumele prevãzute la cap. B din Situaþia privind nivelul
obligaþiilor restante ºi modul de stingere prin compensare
conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 100/2001.
CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale
Art. 7. Ñ În operaþiunea de compensare intrã numai
livrãrile de cãrbune efectuate pânã la data de 30 octombrie
2001.

Art. 8. Ñ (1) Procesul-verbal de compensare ºi Situaþia
privind nivelul obligaþiilor restante ºi modul de stingere prin
compensare conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 100/2001 reprezintã documentele justificative de înregistrare a operaþiunilor de compensare a obligaþiilor restante
în evidenþa analiticã pe plãtitor, cât ºi în evidenþa contabilã
a furnizorilor ºi a beneficiarilor implicaþi în procedura de
compensare.
(2) Data compensãrii obligaþiilor de platã datorate bugetului de stat de cãtre furnizori este data la care
conducãtorul compartimentului competent din cadrul direcþiei
generale a finanþelor publice judeþene în evidenþa cãreia
este înregistrat furnizorul a aprobat operaþiunea de compensare menþionatã la pct. 6 din Procesul-verbal de compensare prezentat în anexa nr. 1.
Art. 9. Ñ Direcþia generalã a finanþelor publice
judeþeanã, în evidenþa cãreia este înregistrat furnizorul, prin
serviciul buget va prelua ºi va prelucra datele din procesele-verbale de compensare a obligaþiilor de platã datorate
cãtre bugetul de stat de furnizori ºi va transmite informaþiile
respective Ministerului Finanþelor Publice Ñ Direcþia generalã a tehnologiei informaþiei cel mai târziu pânã la data de
10 ianuarie a anul 2002.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Ministerul Industriei ºi Resurselor
Furnizorul1) .....................................................
Sediul .............................................................
Codul fiscal ....................................................
P R O C E S - V E R B A L Nr. ............./..................

de compensare a obligaþiilor de platã, potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 100/2001 privind acumularea cantitãþii de 3 milioane tone de cãrbune energetic
de cãtre Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat în anul 2001
Cod fiscal
1)
2)
Nr.
rând

Explicaþii

Furnizorul1) .........................................................
1. Suma reprezentând contravaloarea cantitãþii de cãrbune energetic
livratã, prevãzutã pentru acumulare ca stoc la rezerva de stat, conform
borderoului anexat
Director,

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului.................. la care este
înregistrat furnizorul1) .........................................................

01

Sume
lei

..................
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Nr.
rând

Explicaþii

Sume
lei

2. Obligaþiile datorate bugetului de stat la 31 decembrie 2000 de furnizor1)
ºi neachitate la data încheierii Procesului-verbal de compensare în sumã
totalã de .........................................................

02

..................

a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agenþii economici ................................

03

..................

b) 01.01.01 Majorãri aferente impozitului pe profit de la agenþii economici....

04

..................

c) 02.01.01 Impozit pe salarii .......................................................................

05

..................

d) 02.01.01 Majorãri aferente impozitului pe salarii ....................................

06

..................

e) 06.01.02 Impozit pe veniturile din salarii ................................................

07

..................

f) 06.01.02 Majorãri aferente impozitului pe veniturile din salarii ...............

08

..................

g) 08.01.07 Contribuþia agenþilor economici pentru învãþãmântul de stat

09

..................

învãþãmîntul de stat .......................................................................................

10

..................

i) 09.01.09 Contribuþia agenþilor economici pentru persoanele cu handicap

11

..................

din care:

h) 08.01.07 Majorãri aferente contribuþiei agenþilor economici pentru

j) 09.01.09 Majorãri aferente contribuþiei agenþilor economici pentru
persoanele cu handicap .................................................................................

12

..................

k) 13.01 T.V.A. ...............................................................................................

13

..................

l) 13.01 Majorãri aferente T.V.A. ..................................................................

14

..................

15

..................

16

..................

17

..................

sãnãtãþii ºi din publicitatea lor ......................................................................

18

..................

q) 22.01.07 Venituri din concesiuni, redevenþe miniere .............................

19

..................

r) 22.01.07 Majorãri aferente veniturilor din concesiuni, redevenþe miniere

20

..................

21

..................

22

..................

23

..................

m) 17.01.04 Taxa pe activitãþi de prospecþiuni, exploatare ºi explorare a
resurselor minerale .........................................................................................
n) 17.01.04 Majorãri aferente taxei pe activitãþi de prospecþiuni, exploatare
ºi explorare a resurselor minerale ................................................................
o) 17.01.18 Taxa asupra unor activitãþi dãunãtoare sãnãtãþii ºi din
publicitatea lor ...............................................................................................
p) 17.01.18 Majorãri aferente taxei asupra unor activitãþi dãunãtoare

s) 11.09.01 Contribuþia agenþilor economici pentru constituirea fondului
pentru reducerea riscurilor tehnologice .........................................................
t) 11.09.01 Majorãri aferente contribuþiei agenþilor economici pentru
constituirea fondului pentru reducerea riscului tehnologic ..........................
Director,

ªef de serviciu,

3. Confirmarea de cãtre ..........2) a
facturilor primite de la

furnizor1)

sumelor reprezentând contravaloarea

pentru cantitatea de .......... tone cãrbune

Director,

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

L.S.
4. Ministerul Industriei ºi Resurselor
Confirmãm pe propria rãspundere realitatea sumelor înscrise la pct. 1 ºi 2.
Director,
L.S.
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Nr.
rând

Explicaþii

Sume
lei

5. Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat
Confirmãm pe propria rãspundere realitatea datelor înscrise la pct. 1 ºi 3
Director,

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

L.S.
Organul fiscal teritorial la care este înregistrat furnizorul de cãrbune1) ....
6. În limita valoricã maximã aprobatã pe anul ..... pentru acumulare de
cãrbune energetic se sting obligaþiile datorate bugetului de stat de cãtre
furnizor1) în sumã totalã de ............, din care:

24

..................

a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agenþii economici ...............................

25

..................

b) 01.01.01 Majorãri aferente impozitului pe profit de la agenþii economici ...

26

..................

c) 02.01.01 Impozit pe salarii .......................................................................

27

..................

d) 02.01.01 Majorãri aferente impozitului pe salarii ....................................

28

..................

e) 06.01.02 Impozit pe veniturile din salarii ................................................

29

..................

f) 06.01.02 Majorãri aferente impozitului pe veniturile din salarii ...............

30

..................

g) 08.01.07 Contribuþia agenþilor economici pentru învãþãmântul de stat ...

31

..................

învãþãmântul de stat ......................................................................................

32

..................

i) 09.01.09 Contribuþia agenþilor economici pentru persoanele cu handicap

33

..................

h) 08.01.07 Majorãri aferente contribuþiei agenþilor economici pentru

j) 09.01.09 Majorãri aferente contribuþiei agenþilor economici pentru
persoanele cu handicap ................................................................................

34

..................

k) 13.01 T.V.A. ...............................................................................................

35

..................

l) 13.01 Majorãri aferente T.V.A. ..................................................................

36

..................

37

..................

38

..................

39

..................

sãnãtãþii ºi din publicitatea lor ......................................................................

40

..................

q) 22.01.07 Venituri din concesiuni, redevenþe miniere ...............................

41

..................

r) 22.01.07 Majorãri aferente veniturilor din concesiuni, redevenþe miniere

42

..................

43

..................

44

..................

m) 17.01.04 Taxa pe activitãþile de prospecþiuni, explorare ºi exploatare
a resurselor minerale .....................................................................................
n) 17.01.04 Majorãri aferente taxei pe activitãþile de prospecþiuni, explorare
ºi exploatare a resurselor minerale ..............................................................
o) 17.01.18 Taxa asupra unor activitãþi

dãunãtoare sãnãtãþii ºi din

publicitatea lor ................................................................................................
p) 17.01.18 Majorãri aferente taxei asupra unor activitãþi dãunãtoare

s) 11.09.01 Contribuþia agenþilor economici pentru constituirea fondului
pentru reducerea riscurilor tehnologice .........................................................
t) 11.09.01 Majorãri aferente contribuþiei agenþilor economici pentru
constituirea fondului pentru reducerea riscurilor tehnologice ......................
Aprobat compensarea
Director
Data ........................
1)

ªef de serviciu,

Compania, societatea naþionalã furnizoare de cãrbune, dupã caz.
Denumirea agentului economic care depoziteazã cãrbunele energetic: Societatea Comercialã de Producere a
Energiei Electrice ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A., Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare sau Societatea
Comercialã ”CETÒ Govora.
2)
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ANEXA Nr. 1 a)

BORDEROU

de compensare a obligaþiilor de platã, potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 100/2001
privind acumularea cantitãþii de 3 milioane tone de cãrbune energetic
de cãtre Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat în anul 2001
BENEFICIAR
Administraþia
Naþionalã a
Rezervelor de Stat

DEPOZITAR

FACTURA
Nr.

Data

Furnizor: ...................................
Ñ Exploatarea minierã
Valoare în lei
Cantitate
(inclusiv T.V.A.)

Ñ Societatea Comercialã
de Producere a Energiei
Electrice ºi Termice
”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ RAAN Sucursala ..............
Ñ Societatea Comercialã
”CET GovoraÒ Ñ S.A.

BENEFICIAR

MINISTERUL INDUSTRIEI
ªI RESURSELOR

Director,

Director,

DEPOZITAR
Director,

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,

FURNIZOR
Director,

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,
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ANEXA Nr. 1 b)

Compania Naþionalã/Societatea Naþionalã

Total
Activitate proprie
Exploatare minierã

Sediul ................................................................
Codul fiscal ..........................................................

SITUAÞIE

privind nivelul obligaþiilor restante ºi modul de stingere prin compensare
conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 100/2001
Ñ lei Ñ
CAPITOLUL A

Obligaþii restante

Denumirea

Debit

1

2

CAPITOLUL B

din care: Majorãri
eºalonate
de
la platã întârziere
3

Ñ lei Ñ

4

Situaþia compensãrii

Denumirea

Debit

1

2

01.01.01 Ñ Impozit pe profit
de la agenþii economici

01.01.01 Ñ Impozit pe profit
de la agenþii economici

02.01.01 Ñ Impozit pe salarii

02.01.01 Ñ Impozit pe salarii

06.01.02 Ñ Impozit pe veniturile din salarii

06.01.02 Ñ Impozit pe veniturile din salarii

08.01.07 Ñ Contribuþia
agenþilor economici pentru
învãþãmântul de stat

08.01.07 Ñ Contribuþia
agenþilor economici pentru
învãþãmântul de stat

09.01.09 Ñ Contribuþia
agenþilor economici pentru
persoane cu handicap

09.01.09 Ñ Contribuþia
agenþilor economici pentru
persoane cu handicap

13.01 Ñ T.V.A.

13.01 Ñ T.V.A.

17.01.04 Ñ Taxa pe activitãþi
de prospecþiuni, explorare
ºi exploatare a resurselor
minerale

17.01.04 Ñ Taxa pe activitãþi
de prospecþiuni, explorare
ºi exploatare a resurselor
minerale

17.01.18 Ñ Taxa asupra unor
activitãþi dãunãtoare sãnãtãþii
ºi din publicitatea lor

17.01.18 Ñ Taxa asupra unor
activitãþi dãunãtoare sãnãtãþii
ºi din publicitatea lor

22.01.07 Ñ Venituri din
concesiuni, redevenþe miniere

22.01.07 Ñ Venituri din
concesiuni, redevenþe miniere

11.09.01 Ñ Contribuþia
agenþilor economici pentru
constituirea fondului pentru
reducerea riscurilor tehnologice

11.09.01 Ñ Contribuþia
agenþilor economici pentru
constituirea fondului pentru
reducerea riscurilor tehnologice

Director,
L.S.

ªeful compartimentului
financiar-contabil,

Confirmat
Organul fiscal în evidenþa cãruia este înregistratã ca
plãtitor de impozite ºi taxe compania/societatea/unitatea
minierã
Director,
Data .....................
ªef de serviciu,
L.S.

Director,
L.S.

din care: Majorãri
eºalonate
de
la platã întârziere
3

4

ªeful compartimentului
financiar-contabil,

Aprobat compensarea
Direcþia generalã a finanþelor publice în evidenþa
cãreia este înregistratã compania/societatea
Director,
Data stingerii obligaþiilor
din procesul-verbal ...........

ªef de serviciu,
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ
A REZERVELOR DE STAT

CONTUL DE EXECUÞIE

privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare potrivit prevederilor
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 100/2001
Ñ mii lei Ñ

Denumirea indicatorilor

Alte acþiuni economice

Codul
Capitolul
Titlul
Articolul

69.01

Cheltuieli de capital

70

Stocuri pentru rezerve materiale naþionale
ºi de mobilizare

71

Ordonatorul principal de credite,
L.S.

Suma

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,
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