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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind ratificarea Conven˛iei dintre Rom‚nia ∫i Republica
Federal„ Democrat„ Etiopia pentru evitarea dublei impuneri
∫i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
∫i pe capital, semnat„ la Bucure∫ti la 6 noiembrie 2003
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Conven˛ia dintre Rom‚nia ∫i Republica
Federal„ Democrat„ Etiopia pentru evitarea dublei impuneri ∫i prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit ∫i pe capital, semnat„ la
Bucure∫ti la 6 noiembrie 2003.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

VALER DORNEANU

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 1 noiembrie 2004.
Nr. 448.

C O N V E N fi I E
Óntre Rom‚nia ∫i Republica Federal„ Democrat„ Etiopia pentru evitarea dublei impuneri ∫i prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit ∫i pe capital
Rom‚nia ∫i Republica Federal„ Democrat„ Etiopia,
dorind s„ Óncheie o conven˛ie pentru evitarea dublei impuneri ∫i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit ∫i pe capital,
au convenit dup„ cum urmeaz„:
ARTICOLUL 1
Persoane vizate

Prezenta conven˛ie se aplic„ persoanelor care sunt
rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.
ARTICOLUL 2
Impozite vizate

1. Prezenta conven˛ie se aplic„ impozitelor pe venit ∫i
pe capital stabilite Ón numele fiec„rui stat contractant sau
al autorit„˛ilor locale ori al unit„˛ilor sale administrativteritoriale, indiferent de modul Ón care sunt percepute.
2. Sunt considerate impozite pe venit ∫i pe capital toate
impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe
elementele de venit ori de capital, inclusiv impozitele pe
c‚∫tigurile provenite din Ónstr„inarea propriet„˛ii mobiliare
sau imobiliare, precum ∫i impozitele asupra cre∫terii
capitalului.
3. Impozitele existente asupra c„rora se aplic„ prezenta
conven˛ie sunt Ón special:
a) Ón cazul Rom‚niei:
(i) impozitul pe venit;

(ii) impozitul pe profit;
(iii) impozitul pe dividend;
(iv) impozitul pe venitul agricol,
denumite Ón continuare impozit rom‚n;
b) Ón cazul Etiopiei:
(i) impozitul pe venitul din salarii ∫i remunera˛ii
aferente;
(ii) impozitul pe venitul din activit„˛i de afaceri
desf„∫urate de persoane juridice ∫i din activit„˛i
de afaceri desf„∫urate de persoane fizice, inclusiv
impozitul pe venitul din activit„˛i agricole ∫i
impozitul pe venitul din Ónchirierea de propriet„˛i
imobiliare;
(iii) impozitul pe veniturile ob˛inute din servicii prestate
Ón str„in„tate;
(iv) impozitul pe dividend, redeven˛„ ∫i pe c‚∫tig
Ónt‚mpl„tor;
(v) impozitul pe c‚∫tiguri de capital,
denumite Ón continuare impozit etiopian.
4. Conven˛ia se va aplica, de asemenea, oric„ror
impozite identice sau Ón esen˛„ similare, care sunt stabilite
dup„ data semn„rii prezentei conven˛ii, Ón plus sau Ón locul
impozitelor existente. Autorit„˛ile competente ale statelor
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contractante se vor informa reciproc asupra oric„ror
modific„ri importante aduse Ón legisla˛iile lor fiscale
respective.
ARTICOLUL 3
Defini˛ii generale

1. Œn sensul prezentei conven˛ii:
a) termenii un stat contractant ∫i cel„lalt stat contractant
Ónseamn„ Rom‚nia sau Etiopia, dup„ cum cere contextul;
b) termenul Rom‚nia Ónseamn„ teritoriul de stat al
Rom‚niei, inclusiv marea sa teritorial„ ∫i spa˛iul aerian de
deasupra teritoriului ∫i m„rii teritoriale asupra c„rora
Rom‚nia Ó∫i exercit„ suveranitatea, precum ∫i zona
contigu„ ∫i platoul continental ∫i zona economic„ exclusiv„
asupra c„rora Rom‚nia Ó∫i exercit„, Ón conformitate cu
legisla˛ia sa ∫i potrivit normelor ∫i principiilor dreptului
interna˛ional, drepturile suverane ∫i jurisdic˛ia;
c) termenul Etiopia Ónseamn„ Republica Federal„
Democrat„ Etiopia ∫i, c‚nd este folosit Ón sens geografic,
Ónseamn„ teritoriul na˛ional ∫i orice alt„ regiune care, Ón
conformitate cu dreptul interna˛ional ∫i cu legisla˛ia Etiopiei,
este sau poate fi considerat„ ca o regiune Ón care Etiopia
Ó∫i exercit„ drepturile suverane ori jurisdic˛ia;
d) termenul persoan„ include o persoan„ fizic„, o
societate ∫i orice alt„ asociere de persoane;
e) termenul societate Ónseamn„ orice persoan„ juridic„
sau orice entitate care este considerat„ ca o persoan„
juridic„ Ón scopul impozit„rii;
f) termenii Óntreprindere a unui stat contractant ∫i
Óntreprindere a celuilalt stat contractant Ónseamn„, dup„ caz,
o Óntreprindere exploatat„ de un rezident al unui stat
contractant ∫i o Óntreprindere exploatat„ de un rezident al
celuilalt stat contractant;
g) termenul na˛ional Ónseamn„:
(i) Ón cazul Rom‚niei, orice persoan„ fizic„ av‚nd
cet„˛enia Rom‚niei ∫i orice persoan„ juridic„,
asociere de persoane ∫i orice alt„ entitate
constituit„ ∫i av‚nd statutul Ón conformitate cu
legisla˛ia Ón vigoare Ón Rom‚nia;
(ii) Ón cazul Etiopiei, toate persoanele fizice av‚nd
na˛ionalitatea Etiopiei ∫i toate persoanele juridice,
parteneriatele ∫i asocierile av‚nd statutul Ón
conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare Ón Etiopia;
h) termenul transport interna˛ional Ónseamn„ orice
transport efectuat cu o nav„ sau aeronav„, exploatate de
o Óntreprindere care are sediul conducerii efective Óntr-un
stat contractant, cu excep˛ia cazului Ón care asemenea
transport este efectuat numai Óntre locuri situate Ón cel„lalt
stat contractant;
i) termenul autoritate competent„ Ónseamn„:
(i) Ón cazul Rom‚niei, ministrul finan˛elor publice sau
reprezentantul s„u autorizat;
(ii) Ón cazul Etiopiei, ministrul finan˛elor sau
reprezentantul s„u autorizat.
2. Œn ceea ce prive∫te aplicarea prezentei conven˛ii de
un stat contractant, orice termen care nu este definit Ón
aceasta va avea, dac„ contextul nu cere o interpretare
diferit„, Ón˛elesul pe care Ól are Ón cadrul legisla˛iei acelui
stat cu privire la impozitele la care prezenta conven˛ie se
aplic„.
ARTICOLUL 4
Rezident

1. Œn sensul prezentei conven˛ii, termenul rezident al unui
stat contractant Ónseamn„ orice persoan„ care, potrivit
legisla˛iei acelui stat, este supus„ impunerii Ón acel stat
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datorit„ domiciliului s„u, reziden˛ei sale, locului conducerii
efective sau oric„rui alt criteriu de natur„ similar„ ∫i
include de asemenea acel stat ∫i orice autoritate local„ ori
unitate administrativ-teritorial„ a acelui stat. Dar acest
termen nu include o persoan„ care este supus„ impozit„rii
Ón acel stat numai pentru faptul c„ realizeaz„ venituri din
surse sau capital, situate Ón acel stat.
2. C‚nd, Ón conformitate cu prevederile paragrafului 1,
o persoan„ fizic„ este rezident„ a ambelor state
contractante, atunci statutul s„u se determin„ dup„ cum
urmeaz„:
a) aceasta va fi considerat„ rezident„ numai a statului
Ón care are o locuin˛„ permanent„ la dispozi˛ia sa; dac„
dispune de o locuin˛„ permanent„ Ón ambele state, va fi
considerat„ rezident„ a statului cu care leg„turile sale
personale ∫i economice sunt mai str‚nse (centrul
intereselor vitale);
b) dac„ statul Ón care aceast„ persoan„ are centrul
intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dac„ ea
nu dispune de o locuin˛„ permanent„ la dispozi˛ia sa Ón
nici unul dintre state, ea va fi considerat„ rezident„ numai
a statului Ón care locuie∫te Ón mod obi∫nuit;
c) dac„ aceast„ persoan„ locuie∫te Ón mod obi∫nuit Ón
ambele state sau Ón nici unul dintre ele, ea va fi
considerat„ rezident„ numai a statului al c„rui na˛ional
este;
d) dac„ aceast„ persoan„ este na˛ional al ambelor
state sau al nici unuia dintre ele, autorit„˛ile competente
ale statelor contractante vor rezolva problema de comun
acord.
3. C‚nd, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoan„,
alta dec‚t o persoan„ fizic„, este rezident„ a ambelor
state contractante, ea va fi considerat„ rezident„ numai a
statului Ón care se afl„ locul conducerii sale efective.
ARTICOLUL 5
Sediu permanent

1. Œn sensul prezentei conven˛ii, termenul sediu
permanent Ónseamn„ un loc fix de afaceri prin care
Óntreprinderea Ó∫i desf„∫oar„ Ón Óntregime sau Ón parte
activitatea.
2. Termenul sediu permanent include Óndeosebi:
a) un loc de conducere;
b) o sucursal„;
c) un birou;
d) o fabric„;
e) un magazin;
f) un atelier;
g) un depozit comercial;
h) o ferm„, o planta˛ie sau un alt loc unde sunt
desf„∫urate activit„˛i agricole, forestiere, de planta˛ie sau
activit„˛i conexe; ∫i
i) o min„, un pu˛ petrolier sau de gaze, o carier„ sau
orice alt loc de extrac˛ie a resurselor naturale.
3. Un ∫antier de construc˛ii sau un proiect de construc˛ii
ori de instalare constituie sediu permanent, dar numai c‚nd
acesta dureaz„ mai mult de 6 luni.
4. Independent de prevederile anterioare ale acestui
articol, termenul sediu permanent se consider„ c„ nu
include:
a) folosirea de instala˛ii numai Ón scopul depozit„rii,
expunerii sau livr„rii de produse ori m„rfuri apar˛in‚nd
Óntreprinderii;
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b) men˛inerea unui stoc de produse sau de m„rfuri
apar˛in‚nd Óntreprinderii numai Ón scopul depozit„rii,
expunerii ori livr„rii;
c) men˛inerea unui stoc de produse sau de m„rfuri
apar˛in‚nd Óntreprinderii, numai Ón scopul prelucr„rii de
c„tre o alt„ Óntreprindere;
d) men˛inerea unui stoc de produse sau de m„rfuri
apar˛in‚nd Óntreprinderii, care sunt expuse Ón cadrul unui
t‚rg comercial sau al unei expozi˛ii ∫i care sunt v‚ndute
de Óntreprindere la Ónchiderea t‚rgului sau a expozi˛iei
men˛ionate;
e) men˛inerea unui loc fix de afaceri numai Ón scopul
cump„r„rii de produse sau de m„rfuri ori colect„rii de
informa˛ii pentru Óntreprindere;
f) men˛inerea unui loc fix de afaceri exclusiv Ón scopuri
de publicitate, pentru furnizarea de informa˛ii pentru
cercetare ∫tiin˛ific„ sau pentru activit„˛i similare care au un
caracter preg„titor ori auxiliar pentru Óntreprindere;
g) men˛inerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice
combinare de activit„˛i men˛ionate Ón subparagrafele a)—f),
cu condi˛ia ca Óntreaga activitate a locului fix de afaceri ce
rezult„ din aceast„ combinare s„ aib„ un caracter
preg„titor sau auxiliar.
5. Independent de prevederile paragrafelor 1 ∫i 2, atunci
c‚nd o persoan„ — alta dec‚t un agent cu statut
independent c„ruia i se aplic„ prevederile paragrafului 7 —
ac˛ioneaz„ Ón numele unei Óntreprinderi ∫i are ∫i exercit„ Ón
mod obi∫nuit Óntr-un stat contractant Ómputernicirea de a
Óncheia contracte Ón numele Óntreprinderii, aceast„
Óntreprindere se consider„ c„ are un sediu permanent Ón
acel stat Ón privin˛a oric„ror activit„˛i pe care persoana le
exercit„ pentru Óntreprindere, Ón afar„ de cazul c‚nd
activit„˛ile acestei persoane sunt limitate la cele men˛ionate
Ón paragraful 4, care, dac„ sunt exercitate printr-un loc fix
de afaceri, nu fac din acest loc fix de afaceri un sediu
permanent, potrivit prevederilor acelui paragraf.
6. Independent de prevederile precedente ale acestui
articol, o Óntreprindere de asigur„ri a unui stat contractant
se consider„ c„ are un sediu permanent Ón cel„lalt stat
contractant, dac„ Óncaseaz„ prime pe teritoriul celuilalt stat
sau asigur„ riscuri situate acolo prin intermediul unei
persoane, alta dec‚t un agent cu statut independent c„ruia
i se aplic„ prevederile paragrafului 7.
Autorit„˛ile competente ale statelor contractante se vor
consulta reciproc cu privire la modul de aplicare a
prevederilor acestui paragraf.
7. O Óntreprindere nu se consider„ c„ are un sediu
permanent Óntr-un stat contractant numai prin faptul c„
aceasta Ó∫i exercit„ activitatea de afaceri Ón acel stat
printr-un broker, agent comisionar general sau orice alt
agent cu statut independent, cu condi˛ia ca aceste
persoane s„ ac˛ioneze Ón cadrul activit„˛ii lor obi∫nuite.
Totu∫i, c‚nd activit„˛ile unui asemenea agent sunt
consacrate Ón Óntregime sau Ón principal acelei Óntreprinderi,
el nu va fi considerat ca fiind un agent cu statut
independent Ón sensul acestui paragraf.
8. Faptul c„ o societate care este rezident„ a unui stat
contractant controleaz„ sau este controlat„ de o societate
care este rezident„ a celuilalt stat contractant sau care Ó∫i
exercit„ activitatea de afaceri Ón acel cel„lalt stat
contractant (printr-un sediu permanent sau Ón alt mod) nu
este suficient pentru a face una dintre aceste societ„˛i un
sediu permanent al celeilalte.

ARTICOLUL 6
Venituri din propriet„˛i imobiliare

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat
contractant din propriet„˛i imobiliare (inclusiv veniturile din
agricultur„ sau din exploat„ri forestiere) situate Ón cel„lalt
stat contractant sunt impozabile Ón acel cel„lalt stat.
2. Termenul propriet„˛i imobiliare are Ón˛elesul care este
atribuit de legisla˛ia statului contractant Ón care propriet„˛ile
Ón cauz„ sunt situate. Termenul include, Ón orice caz,
accesoriile propriet„˛ii imobiliare, inventarul viu ∫i
echipamentul utilizat Ón agricultur„ ∫i Ón exploat„ri
forestiere, drepturile asupra c„rora se aplic„ prevederile
dreptului comun cu privire la proprietatea funciar„,
uzufructul propriet„˛ilor imobiliare ∫i drepturile la rente
variabile sau fixe pentru exploatarea ori concesionarea
exploat„rii z„c„mintelor minerale, izvoarelor ∫i a altor
resurse naturale; navele ∫i aeronavele nu sunt considerate
propriet„˛i imobiliare.
3. Prevederile paragrafului 1 se aplic„ veniturilor
ob˛inute din exploatarea direct„, din Ónchirierea sau din
folosirea Ón orice alt„ form„ a propriet„˛ii imobiliare.
4. Prevederile paragrafelor 1 ∫i 3 se aplic„, de
asemenea, veniturilor provenind din propriet„˛i imobiliare ale
unei Óntreprinderi ∫i veniturilor din propriet„˛i imobiliare
utilizate pentru exercitarea unei profesii independente.
ARTICOLUL 7
Profiturile Óntreprinderii

1. Profiturile unei Óntreprinderi a unui stat contractant
sunt impozabile numai Ón acel stat, Ón afar„ de cazul c‚nd
Óntreprinderea exercit„ activitate de afaceri Ón cel„lalt stat
contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Dac„
Óntreprinderea exercit„ activitate de afaceri Ón acest mod,
profiturile Óntreprinderii pot fi impuse Ón cel„lalt stat, dar
numai acea parte din ele care este atribuibil„ acelui sediu
permanent.
2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, c‚nd o
Óntreprindere a unui stat contractant exercit„ activitate de
afaceri Ón cel„lalt stat contractant printr-un sediu permanent
situat acolo, atunci se atribuie Ón fiecare stat contractant
acelui sediu permanent profiturile pe care le-ar fi putut
realiza, dac„ ar fi constituit o Óntreprindere distinct„ ∫i
separat„, exercit‚nd activit„˛i identice sau similare Ón
condi˛ii identice ori similare ∫i trat‚nd cu toat„
independen˛a cu Óntreprinderea al c„rei sediu permanent
este.
3. Dac„ o Óntreprindere a unui stat contractant, care are
un sediu permanent Ón cel„lalt stat contractant, vinde
bunuri sau m„rfuri de acela∫i fel ori de natur„ similar„ cu
cele v‚ndute de sediul permanent sau presteaz„ servicii de
acela∫i fel ori de natur„ similar„ cu cele prestate de sediul
permanent, profiturile ob˛inute din astfel de activit„˛i pot fi
atribuite sediului permanent, dar numai dac„ Óntreprinderea
demonstreaz„ c„ asemenea v‚nz„ri sau servicii nu sunt
aferente activit„˛ii sediului permanent.
4. La determinarea profiturilor unui sediu permanent
sunt admise ca deductibile cheltuielile ce pot fi dovedite ca
fiind efectuate pentru scopurile urm„rite de acest sediu
permanent, inclusiv cheltuielile de conducere ∫i cheltuielile
generale de administrare efectuate, indiferent de faptul c„
s-au efectuat Ón statul Ón care se afl„ situat sediul
permanent sau Ón alt„ parte. Aceste prevederi sunt
aplicabile sub rezerva restric˛iilor prev„zute de legisla˛ia
intern„.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.057/15.XI.2004
5. Œn m„sura Ón care Óntr-un stat contractant se
obi∫nuie∫te ca profitul care se atribuie unui sediu
permanent s„ fie determinat prin repartizarea profitului total
al Óntreprinderii Ón diversele sale p„r˛i componente, nici o
prevedere a paragrafului 2 nu Ómpiedic„ acest stat
contractant s„ determine profitul impozabil Ón conformitate
cu reparti˛ia uzual„; metoda de repartizare adoptat„ trebuie
totu∫i s„ fie aceea prin care rezultatul ob˛inut s„ fie Ón
concordan˛„ cu principiile enun˛ate Ón prezentul articol.
6. Nici un profit nu se atribuie unui sediu permanent
numai pentru faptul c„ acest sediu permanent cump„r„
produse sau m„rfuri pentru Óntreprindere.
7. Œn vederea aplic„rii prevederilor paragrafelor
precedente, profitul care se atribuie unui sediu permanent
se determin„ Ón fiecare an prin aceea∫i metod„, Ón afar„
de cazul c‚nd exist„ motive temeinice ∫i suficiente de a
proceda altfel.
8. C‚nd profiturile includ elemente de venit care sunt
tratate separat Ón alte articole ale prezentei conven˛ii,
prevederile acelor articole nu sunt afectate de prevederile
acestui articol.
ARTICOLUL 8
Transporturi interna˛ionale

1. Profiturile ob˛inute din exploatarea Ón trafic
interna˛ional a navelor ∫i aeronavelor sunt impozabile
numai Ón statul contractant Ón care se afl„ locul conducerii
efective a Óntreprinderii.
2. Dac„ locul conducerii efective a unei Óntreprinderi de
transport naval se afl„ la bordul unei nave, atunci acesta
se consider„ a fi situat Ón statul contractant Ón care se afl„
portul de Ónregistrare a navei sau, dac„ nu exist„ un astfel
de port, Ón statul contractant Ón care este rezident cel care
exploateaz„ nava.
3. Prevederile paragrafului 1 se aplic„, de asemenea,
profiturilor ob˛inute din participarea la un pool, la o
exploatare Ón comun sau la o agen˛ie interna˛ional„ de
transporturi.
ARTICOLUL 9
Œntreprinderi asociate

1. C‚nd:
a) o Óntreprindere a unui stat contractant particip„, direct
sau indirect, la conducerea, controlul ori la capitalul unei
Óntreprinderi a celuilalt stat contractant; sau
b) acelea∫i persoane particip„, direct sau indirect, la
conducerea, controlul ori la capitalul unei Óntreprinderi a
unui stat contractant ∫i a unei Óntreprinderi a celuilalt stat
contractant,
∫i, fie Óntr-un caz, fie Ón cel„lalt, cele dou„ Óntreprinderi
sunt legate Ón rela˛iile lor financiare sau comerciale prin
condi˛ii acceptate ori impuse, care difer„ de acelea care ar
fi fost stabilite Óntre Óntreprinderi independente, atunci
profiturile, care f„r„ aceste condi˛ii ar fi fost ob˛inute de
una dintre Óntreprinderi, dar nu au putut fi ob˛inute Ón fapt
datorit„ acestor condi˛ii, pot fi incluse Ón profiturile acelei
Óntreprinderi ∫i impuse Ón consecin˛„.
2. C‚nd un stat contractant include Ón profiturile unei
Óntreprinderi apar˛in‚nd acelui stat — ∫i impune Ón
consecin˛„ — profiturile pentru care o Óntreprindere a
celuilalt stat contractant a fost supus„ impozit„rii Ón cel„lalt
stat ∫i profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi
revenit Óntreprinderii primului stat men˛ionat, dac„ condi˛iile
stabilite Óntre cele dou„ Óntreprinderi ar fi fost acelea care
ar fi fost convenite Óntre Óntreprinderi independente, atunci
acel cel„lalt stat va proceda la modificarea
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corespunz„toare a sumei impozitului stabilit asupra acestor
profituri. La efectuarea acestei modific„ri se ˛ine seama de
celelalte prevederi ale prezentei conven˛ii ∫i, dac„ este
necesar, autorit„˛ile competente ale statelor contractante se
vor consulta reciproc.
ARTICOLUL 10
Dividende

1. Dividendele pl„tite de o societate care este rezident„
a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat
contractant sunt impozabile Ón cel„lalt stat.
2. Totu∫i, aceste dividende sunt, de asemenea
impozabile Ón statul contractant Ón care este rezident„
societatea pl„titoare de dividende ∫i potrivit legisla˛iei
acestui stat, dar dac„ beneficiarul efectiv al dividendelor
este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel
stabilit nu va dep„∫i 10% din suma brut„ a dividendelor.
Prezentul paragraf nu afecteaz„ impunerea societ„˛ii Ón
ceea ce prive∫te profiturile din care se pl„tesc dividendele.
3. Termenul dividende folosit Ón acest articol Ónseamn„
veniturile provenind din ac˛iuni, din p„r˛i miniere, din p„r˛i
de fondator sau alte drepturi, care nu sunt titluri de
crean˛„, din participarea la profituri, precum ∫i veniturile din
alte p„r˛i sociale care sunt supuse aceluia∫i regim de
impunere ca veniturile din ac˛iuni de c„tre legisla˛ia statului
Ón care este rezident„ societatea distribuitoare a
dividendelor.
4. Prevederile paragrafelor 1 ∫i 2 nu se aplic„ dac„
beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat
contractant, desf„∫oar„ activitate de afaceri Ón cel„lalt stat
contractant, Ón care societatea pl„titoare de dividende este
rezident„, printr-un sediu permanent situat acolo, sau
desf„∫oar„ Ón cel„lalt stat profesii independente, printr-o
baz„ fix„ situat„ acolo, iar de˛inerea drepturilor generatoare
de dividende Ón leg„tur„ cu care dividendele sunt pl„tite
este efectiv legat„ de un asemenea sediu permanent sau
baz„ fix„. Œn aceast„ situa˛ie se aplic„ prevederile art. 7
sau 14, dup„ caz.
5. C‚nd o societatea rezident„ a unui stat contractant
realizeaz„ profituri sau venituri din cel„lalt stat contractant,
cel„lalt stat nu poate percepe nici un impozit asupra
dividendelor pl„tite de societate, cu excep˛ia cazului c‚nd
asemenea dividende sunt pl„tite unui rezident al celuilalt
stat sau c‚nd de˛inerea drepturilor generatoare de
dividende Ón leg„tur„ cu care dividendele sunt pl„tite este
efectiv legat„ de un sediu permanent sau de o baz„ fix„
situat„ Ón cel„lalt stat, nici s„ supun„ profiturile nedistribuite
ale societ„˛ii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite,
chiar dac„ dividendele pl„tite sau profiturile nedistribuite
reprezint„ Ón Óntregime ori Ón parte profituri sau venituri
provenind din cel„lalt stat.
ARTICOLUL 11
Dob‚nzi

1. Dob‚nzile provenind dintr-un stat contractant ∫i pl„tite
unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile Ón
cel„lalt stat.
2. Totu∫i, aceste dob‚nzi sunt, de asemenea,
impozabile Ón statul contractant din care provin, potrivit
legisla˛iei acelui stat, dar dac„ beneficiarul efectiv al
dob‚nzilor este rezident al celuilalt stat contractant,
impozitul astfel stabilit nu va dep„∫i 15% din suma brut„ a
dob‚nzilor.
Autorit„˛ile competente ale statelor contractante se vor
consulta reciproc asupra modului de aplicare a prevederilor
acestui paragraf.
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3. Prevederile paragrafului 2 al acestui articol nu se vor
aplica dob‚nzilor pl„tite Ón leg„tur„ cu un Ómprumut acordat
∫i garantat, direct sau indirect, de c„tre guvernul unui stat
contractant, de autorit„˛ile sale locale, de unit„˛ile sale
administrativ-teritoriale sau de b„ncile na˛ionale ale statelor
contractante, cu condi˛ia ca garan˛ia s„ fie emis„ pentru
Ómprumuturile acordate institu˛iilor guvernamentale.
4. Termenul dob‚nzi, astfel cum este folosit Ón prezentul
articol, Ónseamn„ veniturile din titluri de crean˛„ de orice
natur„, Ónso˛ite sau nu de garan˛ii ipotecare ori de o
clauz„ de participare la profiturile debitorului, ∫i Ón special
veniturile din efecte publice ∫i veniturile din obliga˛iuni ∫i
titluri de crean˛„, inclusiv primele ∫i premiile legate de
asemenea efecte, obliga˛iuni sau titluri de crean˛„.
Penalit„˛ile pentru plata cu Ónt‚rziere nu sunt considerate
dob‚nzi Ón sensul prezentului articol.
5. Prevederile paragrafelor 1 ∫i 2 nu se aplic„ dac„
beneficiarul efectiv al dob‚nzilor, fiind un rezident al unui
stat contractant, desf„∫oar„ activitate de afaceri Ón cel„lalt
stat contractant din care provin dob‚nzile, printr-un sediu
permanent situat acolo, sau presteaz„ Ón cel„lalt stat
profesii independente, printr-o baz„ fix„ situat„ acolo, iar
crean˛a Ón leg„tur„ cu care sunt pl„tite dob‚nzile este
efectiv legat„ de un asemenea sediu permanent sau baz„
fix„. Œn aceast„ situa˛ie se aplic„ prevederile art. 7 sau 14,
dup„ caz.
6. Dob‚nzile se consider„ c„ provin dintr-un stat
contractant c‚nd pl„titorul este un rezident al acelui stat.
Totu∫i, c‚nd pl„titorul dob‚nzilor, fie c„ este sau nu este
rezident al unui stat contractant, are Óntr-un stat contractant
un sediu permanent sau o baz„ fix„ Ón leg„tur„ cu care a
fost contractat„ crean˛a generatoare de dob‚nzi ∫i aceste
dob‚nzi se suport„ de acest sediu permanent sau baz„
fix„, atunci aceste dob‚nzi se consider„ c„ provin din
statul contractant Ón care este situat sediul permanent sau
baza fix„.
7. C‚nd, datorit„ rela˛iilor speciale existente Óntre debitor
∫i beneficiarul efectiv sau Óntre ambii ∫i o alt„ persoan„,
suma dob‚nzilor, ˛in‚ndu-se seama de crean˛a pentru care
sunt pl„tite, dep„∫e∫te suma care s-ar fi convenit Óntre
debitor ∫i beneficiarul efectiv Ón lipsa unor astfel de rela˛ii,
prevederile prezentului articol se aplic„ numai la aceast„
ultim„ sum„ men˛ionat„. Œn acest caz, partea excedentar„
a pl„˛ilor este impozabil„ potrivit legisla˛iei fiec„rui stat
contractant, ˛in‚ndu-se seama de celelalte prevederi ale
prezentei conven˛ii.
ARTICOLUL 12
Redeven˛e

1. Redeven˛ele provenind dintr-un stat contractant ∫i
pl„tite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt
impozabile Ón cel„lalt stat.
2. Totu∫i, aceste redeven˛e sunt, de asemenea,
impozabile Ón statul contractant din care provin, potrivit
legisla˛iei acestui stat, dar dac„ beneficiarul efectiv al
redeven˛elor este rezident al celuilalt stat contractant,
impozitul astfel stabilit nu va dep„∫i 15% din suma brut„ a
redeven˛elor.
3. Termenul redeven˛e folosit Ón prezentul articol
Ónseamn„ pl„˛i de orice fel primite pentru folosirea sau
concesionarea oric„rui drept de autor asupra unor opere
literare, artistice ori ∫tiin˛ifice, inclusiv asupra softului de
computer, filmelor de cinematograf ∫i filmelor sau benzilor
folosite pentru emisiunile de radio ori televiziune,
transmisiilor de orice fel pentru emisiunile destinate
publicului, orice patent sau marc„ de comer˛, desen ori

model, plan, formul„ secret„ sau procedeu de fabrica˛ie ori
pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza orice echipament
industrial, comercial ori ∫tiin˛ific sau pentru informa˛ii
referitoare la experien˛a Ón domeniul industrial, comercial ori
∫tiin˛ific.
4. Prevederile paragrafelor 1 ∫i 2 nu se aplic„ dac„
beneficiarul efectiv al redeven˛elor, fiind un rezident al unui
stat contractant, desf„∫oar„ activitate de afaceri Ón cel„lalt
stat contractant din care provin redeven˛ele, printr-un sediu
permanent situat acolo, sau presteaz„ Ón cel„lalt stat
profesii independente printr-o baz„ fix„ situat„ acolo, iar
dreptul sau proprietatea pentru care se pl„tesc redeven˛ele
este efectiv legat„ de un asemenea sediu permanent sau
baz„ fix„. Œn aceast„ situa˛ie se aplic„ prevederile art. 7
sau 14, dup„ caz.
5. Redeven˛ele se consider„ c„ provin dintr-un stat
contractant c‚nd pl„titorul este un rezident al acestui stat.
Totu∫i, c‚nd pl„titorul redeven˛elor, fie c„ este sau nu este
rezident al unui stat contractant, are Óntr-un stat contractant
un sediu permanent sau o baz„ fix„ de care este legat„
obliga˛ia de a pl„ti redeven˛ele ∫i acestea sunt suportate
de un asemenea sediu permanent sau baz„ fix„, atunci
aceste redeven˛e se consider„ c„ provin din statul
contractant Ón care este situat sediul permanent sau baza
fix„.
6. C‚nd, datorit„ rela˛iilor speciale existente Óntre
pl„titorul ∫i beneficiarul efectiv sau Óntre ambii ∫i o alt„
persoan„, suma redeven˛elor, av‚ndu-se Ón vedere
utilizarea, dreptul sau informa˛ia pentru care sunt pl„tite,
dep„∫e∫te suma care ar fi fost convenit„ Óntre pl„titor ∫i
beneficiarul efectiv Ón lipsa unor astfel de rela˛ii, prevederile
prezentului articol se aplic„ numai la aceast„ ultim„ sum„
men˛ionat„. Œn acest caz, partea excedentar„ a pl„˛ilor este
impozabil„ potrivit legisla˛iei fiec„rui stat contractant,
˛in‚ndu-se seama de celelalte prevederi ale prezentei
conven˛ii.
ARTICOLUL 13
C‚∫tiguri de capital

1. C‚∫tigurile realizate de un rezident al unui stat
contractant din Ónstr„inarea propriet„˛ilor imobiliare, astfel
cum sunt definite la art. 6, situate Ón cel„lalt stat
contractant sunt impozabile Ón cel„lalt stat.
2. C‚∫tigurile provenind din Ónstr„inarea propriet„˛ii
mobiliare f„c‚nd parte din activul unui sediu permanent,
inclusiv ac˛iunile ∫i alte titluri de participare similare, pe
care o Óntreprindere a unui stat contractant Ól are Ón cel„lalt
stat contractant sau a propriet„˛ii mobiliare ˛in‚nd de o
baz„ fix„ de care dispune un rezident al unui stat
contractant Ón cel„lalt stat contractant pentru exercitarea
unei profesii independente, inclusiv c‚∫tigurile provenind din
Ónstr„inarea unui asemenea sediu permanent (singur sau
cu Óntreaga Óntreprindere) ori a acelei baze fixe, sunt
impozabile Ón acel cel„lalt stat contractant.
3. C‚∫tigurile provenind din Ónstr„inarea navelor sau
aeronavelor exploatate Ón trafic interna˛ional ori a
propriet„˛ilor mobiliare necesare exploat„rii acestor nave ∫i
aeronave sunt impozabile numai Ón statul contractant Ón
care este situat sediul conducerii efective a Óntreprinderii.
4. C‚∫tigurile provenind din Ónstr„inarea oric„ror
propriet„˛i, altele dec‚t cele la care se face referire Ón
paragrafele 1—3, sunt impozabile numai Ón statul
contractant Ón care aceste propriet„˛i sunt situate.
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ARTICOLUL 14
Profesii independente

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat
contractant din exercitarea unei profesii independente sau
a altor activit„˛i cu caracter independent sunt impozabile
numai Ón acest stat, Ón afar„ de cazul Ón care acesta
dispune de o baz„ fix„ la dispozi˛ia sa Ón cel„lalt stat
contractant Ón scopul exercit„rii activit„˛ilor sale. Dac„
dispune de o astfel de baz„ fix„, este impozabil„ Ón
cel„lalt stat contractant numai acea parte din venit care
este atribuibil„ acelei baze fixe.
2. Expresia profesii independente cuprinde Ón special
activit„˛ile independente de ordin ∫tiin˛ific, literar, artistic,
educativ sau pedagogic, precum ∫i exercitarea
independent„ a profesiilor de medic, avocat, inginer,
arhitect, dentist ∫i contabil.
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calitate Ón cel„lalt stat contractant, sunt impozabile Ón acel
cel„lalt stat contractant.
2. C‚nd veniturile Ón leg„tur„ cu activit„˛ile personale
desf„∫urate de un artist de spectacol sau de un sportiv Ón
aceast„ calitate nu revin artistului de spectacol sau
sportivului, ci unei alte persoane, acele venituri,
independent de prevederile art. 7, 14 ∫i 15, sunt
impozabile Ón statul contractant Ón care sunt exercitate
activit„˛ile artistului de spectacol sau ale sportivului.
3. Independent de prevederile paragrafelor 1 ∫i 2,
veniturile ob˛inute din activit„˛ile men˛ionate la paragraful 1,
Ón cadrul schimburilor culturale sau sportive aprobate de
guvernele celor dou„ state contractante ∫i care nu sunt
exercitate Ón scopul de a ob˛ine profituri, sunt scutite de
impozit Ón statul contractant Ón care sunt exercitate aceste
activit„˛i.
ARTICOLUL 18

ARTICOLUL 15
Profesii dependente

1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18, 19, 20 ∫i 21,
salariile ∫i alte remunera˛ii similare ob˛inute de un rezident
al unui stat contractant pentru o activitate salarial„ sunt
impozabile numai Ón acel stat, Ón afar„ de cazul c‚nd
activitatea salarial„ este exercitat„ Ón cel„lalt stat
contractant. Dac„ activitatea salarial„ este astfel exercitat„,
remunera˛iile primite pot fi impuse Ón cel„lalt stat.
2. Independent de prevederile paragrafului 1,
remunera˛iile ob˛inute de un rezident al unui stat
contractant pentru o activitate salarial„ exercitat„ Ón cel„lalt
stat contractant sunt impozabile numai Ón primul stat
men˛ionat, dac„:
a) beneficiarul este prezent Ón cel„lalt stat pentru o
perioad„ sau perioade care nu dep„∫esc Ón total 183 de
zile Ón orice perioad„ de 12 luni Óncep‚nd sau sf‚r∫ind Ón
anul calendaristic vizat; ∫i
b) remunera˛iile sunt pl„tite de o persoan„ sau Ón
numele unei persoane care angajeaz„ ∫i care nu este
rezident„ a celuilalt stat; ∫i
c) remunera˛iile nu sunt suportate de un sediu
permanent sau de o baz„ fix„ pe care cel care angajeaz„
o are Ón cel„lalt stat.
3. Independent de prevederile precedente ale acestui
articol, remunera˛iile pe care un rezident al unui stat
contractant le prime∫te pentru o activitate salarial„
exercitat„ la bordul unei nave sau aeronave exploatate Ón
trafic interna˛ional sunt impozabile numai Ón statul
contractant Ón care se afl„ sediul conducerii efective a
Óntreprinderii.
ARTICOLUL 16
Remunera˛iile membrilor consiliului de administra˛ie

Remunera˛iile ∫i alte pl„˛i similare primite de un rezident
al unui stat contractant Ón calitatea sa de membru al
consiliului de administra˛ie al unei societ„˛i care este
rezident„ a celuilalt stat contractant sunt impozabile Ón acel
cel„lalt stat contractant.
ARTICOLUL 17
Arti∫ti ∫i sportivi

1. Independent de prevederile art. 14 ∫i 15, veniturile
ob˛inute de un rezident al unui stat contractant, Ón calitate
de artist de spectacol, cum sunt arti∫tii de teatru, de film,
de radio sau de televiziune, ori ca interpret muzical sau ca
sportiv, din activit„˛ile lui personale desf„∫urate Ón aceast„

Pensii ∫i anuit„˛i

1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19,
pensiile, anuit„˛ile ∫i alte remunera˛ii similare pl„tite unui
rezident al unui stat contractant pentru munca salarial„
desf„∫urat„ Ón trecut sunt impozabile numai Ón acel stat.
2. Independent de prevederile paragrafului 1 al acestui
articol, pensiile ∫i alte pl„˛i similare primite Ón cadrul
legisla˛iei referitoare la asigur„rile sociale dintr-un stat
contractant sunt impozabile numai Ón acel stat.
3. Termenul anuitate Ónseamn„ o sum„ determinat„,
pl„tibil„ Ón mod periodic la scaden˛e fixe Ón timpul vie˛ii
sau Ón timpul unei perioade specificate ori determinabile, Ón
virtutea unui angajament, cu obliga˛ia de a face Ón schimb
pl„˛ile pentru deplin„ ∫i corespunz„toare recompensare Ón
bani sau Ón echivalent b„nesc.
4. Termenul pensie Ónseamn„ o plat„ f„cut„ Ón mod
periodic pentru serviciile prestate Ón trecut sau sub form„
de compensa˛ie pentru prejudiciile suferite pe durata
desf„∫ur„rii activit„˛ii salariale.
ARTICOLUL 19
Func˛ii publice

1. a) Salariile ∫i alte remunera˛ii similare, altele dec‚t
pensiile, pl„tite de un stat contractant sau de o autoritate
local„ ori de o unitate administrativ-teritorial„ a acestuia
unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat
contractant sau autorit„˛ii locale ori unit„˛ii administrativteritoriale sunt impozabile numai Ón acel stat.
b) Totu∫i, aceste salarii ∫i alte remunera˛ii similare sunt
impozabile numai Ón cel„lalt stat contractant, dac„ serviciile
sunt prestate Ón acel stat ∫i persoana fizic„ este rezident„
a acelui stat, ∫i:
(i) este un na˛ional al acelui stat; sau
(ii) nu a devenit rezident„ a acelui stat, numai Ón
scopul prest„rii serviciilor.
2. a) Pensiile pl„tite de sau din fonduri create de un
stat contractant ori de o autoritate local„ sau de o unitate
administrativ-teritorial„ a acelui stat unei persoane fizice
pentru serviciile prestate acelui stat contractant sau acelei
autorit„˛i locale ori acelei unit„˛i administrativ-teritoriale sunt
impozabile numai Ón acel stat.
b) Totu∫i, aceste pensii sunt impozabile numai Ón
cel„lalt stat contractant dac„ persoana fizic„ este rezident„
∫i na˛ional al acelui stat.
3. Prevederile art. 15, 16, 17 ∫i 18 se aplic„ salariilor,
altor remunera˛ii similare ∫i pensiilor pl„tite pentru serviciile
prestate Ón leg„tur„ cu o activitate de afaceri desf„∫urat„
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de un stat contractant sau de o autoritate local„ ori de o
unitate administrativ-teritorial„ a acestuia.

conven˛ii ∫i provenind din cel„lalt stat contractant sunt
impozabile, de asemenea, Ón acel cel„lalt stat contractant.

ARTICOLUL 20

ARTICOLUL 23

Studen˛i ∫i practican˛i

Capital

1. Sumele pe care le prime∫te pentru Óntre˛inere,
educare sau preg„tire un student ori un practicant care
este sau a fost rezident al celuilalt stat contractant imediat
anterior venirii sale Óntr-un stat contractant ∫i care este
prezent Ón primul stat contractant men˛ionat numai Ón
scopul educ„rii sau preg„tirii sale nu sunt impozabile Ón
acel stat, cu condi˛ia ca astfel de sume s„ provin„ din
surse aflate Ón afara acelui stat.
2. Un student care studiaz„ la o universitate ori la alt„
institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt superior dintr-un stat contractant
sau un practicant care este sau a fost rezident al primului
stat men˛ionat imediat Ónaintea venirii sale Ón cel„lalt stat
contractant ∫i care este prezent Ón cel„lalt stat contractant
pentru o perioad„ continu„ ce nu dep„∫e∫te 4 ani nu va fi
impus Ón cel„lalt stat pentru remunera˛iile primite ca urmare
a unor servicii prestate Ón acel stat, cu condi˛ia ca
serviciile s„ fie Ón leg„tur„ cu studiile sau cu preg„tirea sa
∫i remunera˛iile s„ constituie venituri necesare pentru
Óntre˛inerea sa.

1. Capitalul reprezentat de propriet„˛i imobiliare la care
se face referire Ón art. 6, de˛inute de un rezident al unui
stat contractant ∫i care sunt situate Ón cel„lalt stat
contractant, este impozabil Ón acel cel„lalt stat.
2. Capitalul reprezentat de propriet„˛i mobiliare f„c‚nd
parte din activul unui sediu permanent pe care o
Óntreprindere a unui stat contractant Ól are Ón cel„lalt stat
contractant sau de propriet„˛i mobiliare apar˛in‚nd unei
baze fixe pe care un rezident al unui stat contractant o
are Ón cel„lalt stat contractant pentru exercitarea unei
profesii independente este impozabil Ón acel cel„lalt stat.
3. Capitalul constituit din nave ∫i aeronave exploatate
de o Óntreprindere a unui stat contractant Ón trafic
interna˛ional ∫i propriet„˛ile mobiliare ˛in‚nd de exploatarea
unor asemenea mijloace de transport sunt impozabile
numai Ón statul contractant Ón care se afl„ sediul conducerii
efective a Óntreprinderii.
4. Toate celelalte elemente de capital ale unui rezident
al unui stat contractant sunt impozabile numai Ón statul
contractant Ón care aceste propriet„˛i sunt situate.

ARTICOLUL 21
Profesori ∫i cercet„tori

1. O persoan„ fizic„ care este sau a fost rezident„ a
unui stat contractant imediat Ónainte de sosirea sa Ón
cel„lalt stat contractant ∫i care, la invita˛ia unei universit„˛i,
unui colegiu, unei ∫coli sau a altei institu˛ii educa˛ionale
similare nonprofit, care este recunoscut„ de Guvernul
celuilalt stat contractant, este prezent„ Ón acel cel„lalt stat
pentru o perioad„ care nu dep„∫e∫te 2 ani de la data
primei sale sosiri Ón acel cel„lalt stat contractant, numai Ón
scopul de a preda sau a cerceta ori pentru ambele, la
astfel de institu˛ii educa˛ionale, este scutit„ de impozit Ón
acel cel„lalt stat contractant pentru remunera˛ia primit„
pentru predare sau cercetare.
2. Prevederile paragrafului 1 nu se aplic„ venitului din
cercetare, dac„ asemenea cercetare nu este Óntreprins„ Ón
interes public, ci Ón interesul ob˛inerii unui c‚∫tig Ón folosul
unei anumite persoane sau al unui grup de persoane.
ARTICOLUL 22
Alte venituri

1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat
contractant, indiferent de unde provin, care nu sunt tratate
la articolele precedente ale prezentei conven˛ii, sunt
impozabile numai Ón acel stat.
2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica asupra
veniturilor, altele dec‚t veniturile provenind din propriet„˛ile
imobiliare, a∫a cum sunt definite Ón paragraful 2 al art. 6,
dac„ primitorul unor astfel de venituri, fiind rezident al unui
stat contractant, desf„∫oar„ activitate de afaceri Ón cel„lalt
stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau
exercit„ Ón cel„lalt stat contractant profesii independente
printr-o baz„ fix„ situat„ acolo ∫i dreptul sau proprietatea
Ón leg„tur„ cu care venitul este pl„tit este efectiv legat„ de
un asemenea sediu permanent sau baz„ fix„. Œn aceast„
situa˛ie se aplic„ prevederile art. 7 sau 14, dup„ caz.
3. Independent de prevederile paragrafelor 1 ∫i 2,
elementele de venit ale unui rezident al unui stat
contractant netratate Ón articolele precedente ale prezentei

ARTICOLUL 24
Eliminarea dublei impuneri

1. C‚nd un rezident al unui stat contractant realizeaz„
venituri sau de˛ine capital care, Ón conformitate cu
prevederile prezentei conven˛ii, poate fi impozitat Ón cel„lalt
stat contractant, primul stat men˛ionat va acorda:
a) ca o deducere din impozitul pe venitul acelui
rezident, o sum„ egal„ cu impozitul pe venit pl„tit Ón acel
cel„lalt stat;
b) ca o deducere din impozitul pe capitalul acelui
rezident, o sum„ egal„ cu impozitul pe capital pl„tit Ón acel
cel„lalt stat.
Totu∫i aceast„ deducere nu va putea dep„∫i Ón nici un
caz acea parte a impozitului pe venit sau a impozitului pe
capital, astfel cum este calculat„ Ónainte ca deducerea s„
fie acordat„, care este atribuibil„, dup„ caz, venitului sau
capitalului care poate fi impozitat Ón acel cel„lalt stat.
2. Œn conformitate cu prevederile paragrafului 1 al
prezentului articol, c‚nd venitul ob˛inut Óntr-un stat
contractant este scutit sau impus cu o cot„ redus„ de
impozit Ón acel stat, pentru o perioad„ determinat„ de timp,
Ón conformitate cu legisla˛ia ∫i reglement„rile acelui stat,
atunci impozitul aferent unui asemenea venit, care a fost
scutit sau impus cu o cot„ redus„ de impozit Ón acel stat,
va fi creditat fa˛„ de impozitul pe venit datorat Ón statul Ón
care beneficiarul efectiv al venitului este rezident.
ARTICOLUL 25
Nediscriminarea

1. Na˛ionalii unui stat contractant nu vor fi supu∫i Ón
cel„lalt stat contractant la nici o impozitare sau obliga˛ie
legat„ de aceasta, diferit„ sau mai Ómpov„r„toare dec‚t
impozitarea ori obliga˛ia la care sunt sau pot fi supu∫i
na˛ionalii acelui celuilalt stat afla˛i Ón aceea∫i situa˛ie, mai
ales Ón ceea ce prive∫te reziden˛a.
2. Impunerea unui sediu permanent pe care o
Óntreprindere a unui stat contractant Ól are Ón acel cel„lalt
stat contractant nu va fi stabilit„ Ón condi˛ii mai pu˛in
favorabile Ón acel cel„lalt stat dec‚t impunerea stabilit„
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Óntreprinderilor acelui cel„lalt stat care desf„∫oar„ acelea∫i
activit„˛i. Aceast„ prevedere nu va fi interpretat„ ca
oblig‚nd un stat contractant s„ acorde reziden˛ilor celuilalt
stat contractant vreo deducere personal„, Ónlesnire sau
reducere Ón ceea ce prive∫te impunerea, pe considerente
privind statutul civil ori responsabilit„˛ile familiale pe care le
acord„ reziden˛ilor s„i.
3. Cu excep˛ia cazului c‚nd se aplic„ prevederile
paragrafului 1 al art. 9, paragrafului 7 al art. 11 sau
paragrafului 6 al art. 12, dob‚nzile, redeven˛ele ∫i alte pl„˛i
f„cute de o Óntreprindere a unui stat contractant unui
rezident al celuilalt stat contractant se vor deduce, Ón
scopul determin„rii profiturilor impozabile ale unei
asemenea Óntreprinderi, Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cum ar fi
fost pl„tite unui rezident al primului stat men˛ionat. Œn mod
similar, orice datorii ale unei Óntreprinderi a unui stat
contractant fa˛„ de un rezident al celuilalt stat contractant
vor fi deductibile, Ón vederea determin„rii capitalului
impozabil al acestei Óntreprinderi, Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i
c‚nd ar fi fost contractate fa˛„ de un rezident al primului
stat men˛ionat.
4. Œntreprinderile unui stat contractant al c„ror capital
este integral sau par˛ial de˛inut ori controlat, Ón mod direct
sau indirect, de unul ori de mai mul˛i reziden˛i ai celuilalt
stat contractant nu vor fi supuse Ón primul stat contractant
men˛ionat nici unei impuneri sau nici unei obliga˛ii legate
de aceasta, care s„ fie diferit„ sau mai impov„r„toare
dec‚t impunerea ∫i obliga˛iile legate de aceasta, la care
sunt sau pot fi supuse alte Óntreprinderi similare ale
primului stat men˛ionat.
5. Prevederile prezentului articol se aplic„ numai
impozitelor care fac obiectul prezentei conven˛ii.
ARTICOLUL 26
Procedura amiabil„

1. C‚nd o persoan„ consider„ c„ datorit„ m„surilor
luate de unul sau de ambele state contractante rezult„ ori
va rezulta pentru ea o impozitare care nu este conform„
cu prevederile prezentei conven˛ii, aceasta poate, indiferent
de c„ile de atac prev„zute de legisla˛ia intern„ a statelor
contractante, s„ supun„ cazul fie autorit„˛ii competente a
statului contractant al c„rui rezident este, fie dac„ situa˛ia
sa se Óncadreaz„ Ón prevederile paragrafului 1 al art. 25,
autorit„˛ii competente a statului contractant al c„rui na˛ional
este. Cazul trebuie prezentat Ón 2 ani de la prima notificare
a ac˛iunii din care rezult„ o impunere contrar„ prevederilor
prezentei conven˛ii.
2. Autoritatea competent„ se va str„dui, dac„ reclama˛ia
Ói pare Óntemeiat„ ∫i dac„ ea Óns„∫i nu este Ón m„sur„ s„
ajung„ la o solu˛ionare corespunz„toare, s„ rezolve cazul
pe calea unei Ón˛elegeri amiabile cu autoritatea competent„
a celuilalt stat contractant, Ón vederea evit„rii unei
impozit„ri care nu este Ón conformitate cu prezenta
conven˛ie. Orice Ón˛elegere realizat„ va fi aplicat„ indiferent
de perioada de prescrip˛ie prev„zut„ Ón legisla˛ia intern„ a
statelor contractante.
3. Autorit„˛ile competente ale statelor contractante se
vor str„dui s„ rezolve pe calea Ón˛elegerii amiabile orice
dificult„˛i sau dubii rezultate ca urmare a interpret„rii sau
aplic„rii prezentei conven˛ii. De asemenea, se pot consulta
reciproc pentru evitarea dublei impuneri Ón cazurile
neprev„zute de prezenta conven˛ie.
4. Autorit„˛ile competente ale statelor contractante pot
comunica direct Óntre ele Ón scopul realiz„rii unei Ón˛elegeri,
Ón sensul paragrafelor precedente. C‚nd, pentru a se
ajunge la o Ón˛elegere, apare necesar un schimb oral de
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opinii, un atare schimb poate avea loc prin intermediul unei
comisii formate din reprezentan˛i ai autorit„˛ilor competente
ale statelor contractante.
ARTICOLUL 27
Schimb de informa˛ii

1. Autorit„˛ile competente ale statelor contractante vor
face schimb de informa˛ii necesare aplic„rii prevederilor
prezentei conven˛ii sau ale legisla˛iei interne a statelor
contractante privitoare la impozitele vizate de conven˛ie, Ón
m„sura Ón care impozitarea la care se refer„ nu este
contrar„ prevederilor acesteia. Schimbul de informa˛ii nu
este limitat de prevederile art. 1. Orice informa˛ie ob˛inut„
de un stat contractant va fi tratat„ ca secret Ón acela∫i
mod ca ∫i informa˛ia ob˛inut„ conform prevederilor
legisla˛iei interne a acestui stat ∫i va fi dezv„luit„ numai
persoanelor sau autorit„˛ilor (inclusiv instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i organelor administrative) Óns„rcinate cu
stabilirea, Óncasarea, aplicarea, urm„rirea impozitelor sau
solu˛ionarea contesta˛iilor cu privire la impozitele care fac
obiectul prezentei conven˛ii. Asemenea persoane sau
autorit„˛i vor folosi informa˛ia numai Ón aceste scopuri.
Acestea pot dezv„lui informa˛ia Ón procedurile judec„tore∫ti
sau Ón deciziile judiciare.
2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca
impun‚nd unui stat contractant obliga˛ia:
a) de a lua m„suri administrative contrare propriei
legisla˛ii ∫i practicii administrative a acelui stat sau a
celuilalt stat contractant;
b) de a furniza informa˛ii care nu pot fi ob˛inute pe
baza legisla˛iei proprii sau Ón cadrul practicii administrative
normale a acelui sau a celuilalt stat contractant;
c) de a furniza informa˛ii care ar dezv„lui un secret
comercial, industrial, profesional sau un procedeu de
fabrica˛ie ori comercial sau informa˛ii a c„ror divulgare ar fi
contrar„ ordinii publice.
ARTICOLUL 28
Membrii misiunilor diplomatice ∫i ai posturilor consulare

Prevederile prezentei conven˛ii nu vor afecta privilegiile
fiscale de care beneficiaz„ membrii misiunilor diplomatice
sau ai posturilor consulare Ón virtutea regulilor generale
ale dreptului interna˛ional ori a prevederilor unor acorduri
speciale.
ARTICOLUL 29
Intrarea Ón vigoare

Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare Ón a 30-a zi de
la data ultimei notific„ri prin care statele contractante se
informeaz„ reciproc asupra Óndeplinirii procedurilor legale
interne necesare intr„rii sale Ón vigoare ∫i prevederile sale
se vor aplica:
a) Ón ceea ce prive∫te impozitele re˛inute prin stopaj la
surs„, la venitul realizat Óncep‚nd cu prima zi a lunii
imediat urm„toare lunii Ón care prezenta conven˛ie a intrat
Ón vigoare; ∫i
b) Ón ceea ce prive∫te celelalte impozite pe profit, venit
sau pe capital realizate, Óncep‚nd cu prima zi a lunii
imediat urm„toare lunii Ón care prezenta conven˛ie a intrat
Ón vigoare.
ARTICOLUL 30
Denun˛area

Prezenta conven˛ie va r„m‚ne Ón vigoare o perioad„
nedeterminat„, dar fiecare stat contractant o poate denun˛a
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dup„ o perioad„ de 5 ani de la data la care aceasta a
intrat Ón vigoare, cu condi˛ia s„ fie remis„ pe c„i
diplomatice o not„ de denun˛are scris„. Œn aceast„ situa˛ie
prezenta conven˛ie va Ónceta s„ se aplice:
a) Ón ceea ce prive∫te impozitele re˛inute prin stopaj la
surs„, la venitul realizat Óncep‚nd cu prima zi a lunii
imediat urm„toare lunii Ón care a fost remis„ nota de
denun˛are; ∫i
b) Ón ceea ce prive∫te celelalte impozite pe profit, venit
sau pe capital realizate, Óncep‚nd cu prima zi a lunii

imediat urm„toare lunii Ón care a fost remis„ nota de
denun˛are.

Pentru Rom‚nia,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Pentru Republica Federal„ Democrat„ Etiopia,
Halima Mohamed,
ambasadoarea agreat„ a Etiopiei Ón Rom‚nia

Drept care, subsemna˛ii, autoriza˛i Ón bun„ ∫i cuvenit„
form„, au semnat prezenta conven˛ie.
Semnat„ la Bucure∫ti la 6 noiembrie 2003, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limba rom‚n„ ∫i englez„,
toate textele fiind egal autentice. Œn caz de divergen˛e Ón
interpretare, textul Ón limba englez„ va prevala.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conven˛iei
dintre Rom‚nia ∫i Republica Federal„ Democrat„ Etiopia
pentru evitarea dublei impuneri ∫i prevenirea evaziunii fiscale
cu privire la impozitele pe venit ∫i pe capital,
semnat„ la Bucure∫ti la 6 noiembrie 2003
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind ratificarea Conven˛iei dintre
Rom‚nia ∫i Republica Federal„ Democrat„ Etiopia pentru evitarea dublei
impuneri ∫i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit ∫i pe
capital, semnat„ la Bucure∫ti la 6 noiembrie 2003, ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 29 octombrie 2004.
Nr. 850.
«

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 257/2001 privind modul de ac˛iune
Ómpotriva aeronavelor care utilizeaz„ neautorizat spa˛iul aerian al Rom‚niei
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Legea nr. 257/2001 privind modul de ac˛iune
Ómpotriva aeronavelor care utilizeaz„ neautorizat spa˛iul
aerian al Rom‚niei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 273 din 25 mai 2001, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) Spa˛iul aerian al Rom‚niei reprezint„
coloana de aer situat„ deasupra teritoriului de suveranitate

al Rom‚niei, p‚n„ la limita inferioar„ a spa˛iului
extraatmosferic.
(2) Œn scopul ap„r„rii colective, spa˛iul aerian al
Rom‚niei este integrat Ón spa˛iul aerian al NATO, Ón
conformitate cu tratatele la care Rom‚nia este parte.
(3) Pentru a realiza ap„rarea ∫i controlul utiliz„rii
spa˛iului aerian al NATO, structuri militare specializate ale
Alian˛ei organizeaz„ ∫i execut„ serviciul poli˛ie aerian„.“
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2. La articolul 3, punctul 3.6 va avea urm„torul cuprins:
î3.6. aeronav„ interceptoare — aeronav„ militar„ care
execut„ manevre de apropiere fa˛„ de aeronava
neidentificat„ sau care utilizeaz„ neautorizat spa˛iul aerian
al Rom‚niei, Ón scopul identific„rii, avertiz„rii, oblig„rii de
a intra Ón legalitate sau distrugerii acesteia;“.
3. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — (1) R„spunderea pentru controlul utiliz„rii
spa˛iului aerian al Rom‚niei revine Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, care este abilitat s„ ia m„surile stabilite prin
prezenta lege.
(2) Œn condi˛iile ap„r„rii colective a spa˛iului aerian al
NATO, conducerea elementelor na˛ionale ale serviciului
poli˛ie aerian„ poate fi delegat„ de Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale structurilor specializate ale Alian˛ei, prin transfer
de autoritate.
(3) Organele civile de trafic aerian Ón∫tiin˛eaz„ cu
oportunitate structurile specializate ale Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale despre aeronavele care urmeaz„ s„ opereze Ón
spa˛iul aerian al Rom‚niei, despre cele aflate Ón dirijarea
lor sau despre care au informa˛ii c„ utilizeaz„ neautorizat
spa˛iul aerian.“
4. La articolul 6, litera e) va avea urm„torul cuprins:
îe) Óntreruperea leg„turii radio ∫i/sau interven˛ia ilicit„ la
bordul aeronavei, indiferent dac„ se respect„ autorizarea
primit„ sau dac„ aeronava a fost deturnat„;“.
5. La articolul 11, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Interceptarea aeronavelor care utilizeaz„ neautorizat
spa˛iul aerian se execut„ cu respectarea reglement„rilor
aeronautice ∫i are drept scop identificarea vizual„ a
acestora, indicarea direc˛iilor de urmat pentru revenirea la
traiectele de zbor autorizate, acordarea de asisten˛„ Ón caz
de nevoie, dirijarea Ón afara zonelor reglementate ca fiind
zone interzise, restric˛ionate, periculoase sau a celor
rezervate temporar ori Óndrumarea la aterizare pe
aerodromul, aeroportul sau heliodromul indicat.“
6. La articolul 11, dup„ alineatul (4) se introduc dou„
alineate noi, alineatele (5) ∫i (6), cu urm„torul cuprins:
î(5) Œmpotriva aeronavelor care utilizeaz„ neautorizat
spa˛iul aerian pot ac˛iona ∫i for˛e ∫i mijloace aeriene
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apar˛in‚nd altor state membre NATO, Ón condi˛iile stabilite
prin Ón˛elegeri.
(6) Utilizarea spa˛iului aerian al altor state de c„tre
aeronave interceptoare apar˛in‚nd Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, pentru a ac˛iona Ómpotriva aeronavelor care
utilizeaz„ neautorizat spa˛iul aerian, se face Ón conformitate
cu prevederile Ón˛elegerilor Óncheiate Ón acest sens.“
7. La articolul 13, alineatul (2) se abrog„.
8. Articolul 14 se abrog„.
9. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — Dreptul de a ordona sau de a aproba
executarea focului de avertisment de c„tre aeronavele
interceptoare, executarea focului de nimicire de c„tre
aeronavele interceptoare ∫i de c„tre mijloacele terestre de
ap„rare aerian„ Ól au persoanele cu drept de decizie,
stabilite de Consiliul Suprem de Ap„rare a fi„rii.“
10. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 19. — Œn scopul execut„rii Ón siguran˛„ a
zborurilor, pe timpul aplic„rii m„surilor prev„zute la art. 8,
Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale, prin structurile de specialitate
ale For˛elor Aeriene, poate da dispozi˛ii de deviere sau
chiar de interzicere temporar„ a tuturor zborurilor Óntr-o
anumit„ zon„ sau Ón Óntregul spa˛iu aerian al Rom‚niei.“
Art. II. — Œn termen de 30 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei legi, Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Ómpreun„ cu Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor ∫i Serviciul
Rom‚n de Informa˛ii vor emite un ordin comun pentru
aplicarea Legii nr. 257/2001, astfel cum a fost modificat„
∫i completat„ prin prezenta lege.
Art. III. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare Ón termen de
60 de zile de la data public„rii ei Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Art. IV. — Legea nr. 257/2001 privind modul de ac˛iune
Ómpotriva aeronavelor care utilizeaz„ neautorizat spa˛iul
aerian al Rom‚niei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 273 din 25 mai 2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta lege, se va
republica, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

VALER DORNEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 2 noiembrie 2004.
Nr. 461.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 257/2001 privind modul de ac˛iune
Ómpotriva aeronavelor care utilizeaz„ neautorizat
spa˛iul aerian al Rom‚niei
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 257/2001 privind modul de ac˛iune Ómpotriva aeronavelor care
utilizeaz„ neautorizat spa˛iul aerian al Rom‚niei ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 1 noiembrie 2004.
Nr. 873.
«

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 88/2004 privind scoaterea din func˛iune
a unor mijloace fixe, inclusiv a construc˛iilor aferente acestora, uzate fizic sau moral,
neamortizate integral, din cadrul unor capacit„˛i de produc˛ie oprite ale agen˛ilor economici
din portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 88
din 26 august 2004 privind scoaterea din func˛iune a unor
mijloace fixe, inclusiv a construc˛iilor aferente acestora,
uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor
capacit„˛i de produc˛ie oprite ale agen˛ilor economici din
portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, adoptat„ Ón
temeiul art. 1 pct. I.15 din Legea nr. 291/2004 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 796 din
27 august 2004, cu urm„toarele modific„ri:
1. Titlul ordonan˛ei va avea urm„torul cuprins:
îO R D O N A N fi √
privind scoaterea din func˛iune a unor mijloace fixe,
inclusiv a construc˛iilor aferente acestora, uzate fizic

sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor
capacit„˛i de produc˛ie ale agen˛ilor economici
din portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului“
2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Prin derogare de la prevederile art. 17 din
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat
Ón active corporale ∫i necorporale, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, agen˛ii economici din
portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, indiferent de
forma de organizare, pot scoate din func˛iune ∫i pot
valorifica mijloacele fixe, inclusiv construc˛iile aferente
acestora, din cadrul unor capacit„˛i de produc˛ie, uzate fizic
sau moral, neamortizate integral.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 462.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 88/2004 privind scoaterea din func˛iune
a unor mijloace fixe, inclusiv a construc˛iilor aferente
acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral,
din cadrul unor capacit„˛i de produc˛ie oprite ale agen˛ilor
economici din portofoliul Ministerului Economiei
∫i Comer˛ului
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 88/2004 privind scoaterea din func˛iune a unor mijloace fixe,
inclusiv a construc˛iilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate
integral, din cadrul unor capacit„˛i de produc˛ie oprite ale agen˛ilor
economici din portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2004.
Nr. 881.
«

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 14/2003
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Ordonan˛a Guvernului nr. 14/2003 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Persoanele cu Handicap, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 239/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 4 alineatul (1), litera v) va avea urm„torul
cuprins:
îv) autorizeaz„ persoanele juridice de drept public sau
de drept privat s„ desf„∫oare activit„˛i Ón domeniul
protec˛iei speciale a persoanelor cu handicap ∫i s„
Ónfiin˛eze centre-pilot, centre de Óngrijire ∫i asisten˛„, centre
de recuperare ∫i reabilitare, centre de integrare prin terapie
ocupa˛ional„, centre de zi, precum ∫i alte tipuri de centre;“.
2. Dup„ articolul 4 se introduc articolele 4 1 —4 6, cu
urm„torul cuprins:
îArt. 4 1 . — Œn Ón˛elesul prezentei ordonan˛e, prin
programe de interes na˛ional se Ón˛elege acele programe
care contribuie la:
a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de
servicii ∫i institu˛ii destinate Óngrijirii adul˛ilor cu handicap;

b) asigurarea func˛ion„rii adecvate a sistemului prev„zut
la lit. a), Ón vederea Ómbun„t„˛irii indicatorilor de
performan˛„ a respectivelor servicii ∫i institu˛ii.
Art. 42. — (1) Autoritatea poate finan˛a sau, dup„ caz,
cofinan˛a urm„toarele tipuri de programe de interes na˛ional
pentru protec˛ia adul˛ilor cu handicap:
a) programe specifice de implementare a Strategiei
na˛ionale privind protec˛ia special„ ∫i integrarea social„ a
persoanelor cu handicap din Rom‚nia;
b) programe de urgen˛„ pentru dep„∫irea unor situa˛ii
de criz„, Ón vederea asigur„rii Óngrijirii adul˛ilor cu handicap,
determinate fie de calamit„˛i naturale, fie de imposibilitatea
unor autorit„˛i locale de a asigura din bugetul propriu
sumele necesare Ón vederea Óngrijirii acestora, precum ∫i,
dup„ caz, pentru interven˛ii cu caracter umanitar;
c) orice alte programe corespunz„toare domeniului de
activitate al Autorit„˛ii.
(2) Programele de interes na˛ional prev„zute la alin. (1)
lit. a), complementare ac˛iunilor finan˛ate la nivel local, pot
avea urm„toarele obiective generale:
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a) realizarea investi˛iilor necesare pentru dezvoltarea,
diversificarea, restructurarea ∫i buna func˛ionare a serviciilor
∫i institu˛iilor care asigur„ Óngrijirea adul˛ilor cu handicap;
b) realizarea de studii, cercet„ri ∫i publica˛ii Ón cadrul
domeniului s„u de activitate;
c) formarea ini˛ial„ ∫i continu„ a personalului care Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea Ón cadrul serviciilor ∫i institu˛iilor ce
asigur„ Óngrijirea adul˛ilor cu handicap;
d) informarea opiniei publice despre drepturile adul˛ilor
cu handicap prin campanii de mediatizare;
e) orice alte obiective corespunz„toare domeniului de
activitate al Autorit„˛ii.
Art. 43. — Programele de interes na˛ional se aprob„
prin hot„r‚re a Guvernului, pe baza fundament„rilor
elaborate de Autoritate.
Art. 44. — (1) Finan˛area sau, dup„ caz, cofinan˛area
programelor de interes na˛ional se asigur„ din urm„toarele
surse:
a) bugetul de stat;
b) credite externe rambursabile ∫i nerambursabile, din
surse guvernamentale ∫i neguvernamentale;
c) dona˛ii, sponsoriz„ri ∫i alte surse, Ón condi˛iile legii.
(2) Sumele alocate din sursele prev„zute la alin. (1) vor
fi cuprinse Ón bugetul propriu al Autorit„˛ii.
Art. 45. — (1) Œn scopul finan˛„rii programelor de interes
na˛ional, Autoritatea este autorizat„ s„ aloce fonduri din
bugetul propriu:
a) serviciilor publice de asisten˛„ social„ din subordinea
consiliilor jude˛ene ∫i a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti;
b) organismelor private autorizate, potrivit legii.
(2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe baz„
de conven˛ii Óncheiate cu consiliile jude˛ene ∫i cu consiliile
locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, respectiv cu
organismele private autorizate potrivit legii.
Art. 4 6 . — Autoritatea este autorizat„ s„ finan˛eze
proiecte din cadrul programelor de interes na˛ional din
domeniul s„u de activitate ce urmeaz„ s„ fie realizate, pe
baz„ de conven˛ie, Ón colaborare cu ministere, cu alte
organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale,
precum ∫i cu alte autorit„˛i sau institu˛ii publice.“
3. La articolul 8, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 8. — (1) Num„rul maxim de posturi pentru
aparatul central al Autorit„˛ii este de 78, exclusiv
pre∫edintele ∫i vicepre∫edintele, iar pentru unit„˛ile
subordonate este de 135.“
4. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Œn structura Autorit„˛ii func˛ioneaz„
Comisia superioar„ de expertiz„ medical„ a persoanelor cu
handicap pentru adul˛i, denumit„ Ón continuare Comisia
superioar„, cu activitate decizional„ Ón solu˛ionarea
contesta˛iilor la certificatele de Óncadrare Óntr-o categorie de
persoane cu handicap, emise de comisiile jude˛ene sau ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti.
(2) Comisia superioar„ se nume∫te prin ordin al
pre∫edintelui Autorit„˛ii ∫i are urm„toarea componen˛„:
a) pre∫edinte, medic specialist Ón expertiz„ medical„ ∫i
recuperarea capacit„˛ii de munc„, interne sau s„n„tate
public„, absolvent de cursuri de management Ón domeniul
sociomedical cu durat„ de cel pu˛in un an;
b) doi medici speciali∫ti, propu∫i de Ministerul S„n„t„˛ii,
Ón urm„toarele specialit„˛i, Ón func˛ie de afec˛iunea care
produce
handicapul:
interne,
chirurgie-ortopedie,
oftalmologie, psihiatrie, neurologie;
c) un reprezentant desemnat de Consiliul Na˛ional al
Dizabilit„˛ii din Rom‚nia;

d) un psiholog sau un asistent social.
(3) Œn cadrul Comisiei superioare se pot constitui comisii
de specialitate, Ón func˛ie de afec˛iunile care produc
handicapul, prin ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii.
(4) Pre∫edintele Comisiei superioare se angajeaz„ prin
concurs, Ón condi˛iile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu
modific„rile ulterioare.
(5) Membrii Comisiei superioare, cu excep˛ia
pre∫edintelui, au dreptul la o indemniza˛ie de ∫edin˛„.
Cuantumul lunar brut al indemniza˛iilor de ∫edin˛„, pentru
fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate dep„∫i
20% din indemniza˛ia pre∫edintelui Autorit„˛ii ∫i se acord„
propor˛ional cu num„rul de ∫edin˛e la care a participat Ón
luna respectiv„.
(6) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
Comisiei superioare se aprob„ prin ordin al pre∫edintelui
Autorit„˛ii.
(7) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este
asigurat„ de un operator calculator ∫i de 2 secretari,
angaja˛i prin concurs, Ón condi˛iile legii.“
5. La articolul 11 alineatul (2), litera c) va avea
urm„torul cuprins:
îc) verific„ realizarea obliga˛iei legale a autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor de a asigura accesibilitatea persoanelor cu
handicap ∫i aplic„ sanc˛iunile prev„zute de lege;“.
6. La articolul 11, dup„ alineatul (5) se introduc
alineatele (51) ∫i (52) cu urm„torul cuprins:
î(51) Œn fiecare jude˛ func˛ioneaz„ un inspector care se
afl„ Ón subordinea direct„ a inspectorului-∫ef de la nivelul
regional.
(5 2 ) Inspectorii sunt numi˛i pe baz„ de concurs
organizat de Autoritate prin ordin al pre∫edintelui acesteia.“
7. La articolul 11, alineatul (6) va avea urm„torul
cuprins:
î(6) Statul de func˛ii, precum ∫i regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare ale Inspec˛iilor se aprob„ prin
ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii, cu avizul Ministerului
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.“
8. La articolul 12, alineatul (4) va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Statul de func˛ii, precum ∫i regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare ale Institutului se aprob„ prin
ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii.“
9. La articolul 13, alineatele (7)—(9) vor avea urm„torul
cuprins:
î(7) Comisiile se Ónfiin˛eaz„ prin hot„r‚re a consiliilor
jude˛ene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, ∫i au urm„toarea componen˛„:
a) un pre∫edinte, medic specialist Ón expertiz„ medical„
∫i recuperarea capacit„˛ii de munc„, interne sau s„n„tate
public„, absolvent de cursuri de management Ón domeniul
sociomedical cu durat„ de cel pu˛in un an;
b) doi medici speciali∫ti, propu∫i de direc˛ia de s„n„tate
public„ jude˛ean„, respectiv a municipiului Bucure∫ti, Ón
urm„toarele specialit„˛i, Ón func˛ie de afec˛iunea care
produce
handicapul:
interne,
chirurgie-ortopedie,
oftalmologie, psihiatrie, neurologie;
c) un reprezentant desemnat de organiza˛iile
neguvernamentale, care desf„∫oar„ activit„˛i de protec˛ie
special„ a persoanelor cu handicap, cu avizul Consiliului
Na˛ional al Dizabilit„˛ii din Rom‚nia;
d) un psiholog sau un asistent social.
(8) Pre∫edintele Comisiei, f„r„ a fi func˛ionar public,
face parte din structura de personal a serviciului public de
asisten˛„ social„.
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(9) Membrii Comisiilor au dreptul la o indemniza˛ie de
∫edin˛„, cu excep˛ia pre∫edintelui. Cuantumul lunar brut al
indemniza˛iilor de ∫edin˛„, pentru fiecare membru al
Comisiilor, nu poate dep„∫i 20% din indemniza˛ia
pre∫edintelui consiliului jude˛ean, respectiv primarilor
sectoarelor municipiului Bucure∫ti, ∫i se acord„ propor˛ional
cu num„rul de ∫edin˛e la care a participat Ón luna
respectiv„.“
10. La articolul 13, dup„ alineatul (10) se introduce
alineatul (11) cu urm„torul cuprins:
î(11) Activitatea de secretariat a comisiilor jude˛ene ∫i a
comisiilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti este
asigurat„ de un operator calculator ∫i de 2 secretari, care
fac parte din structura de personal a direc˛iei generale de
asisten˛„ social„ ∫i protec˛ia copilului din subordinea
consiliilor jude˛ene, respectiv a consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti.“
11. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — Autoritatea, consiliile jude˛ene ∫i, respectiv,
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti au
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obliga˛ia de a asigura condi˛ii corespunz„toare de
func˛ionare a Inspec˛iilor, astfel Ónc‚t s„ se evite
aglomera˛iile, tratamentul nedemn ∫i Ónt‚rzierea rezolv„rii
cererilor cet„˛enilor, precum ∫i condi˛ii de accesibilitate
pentru persoanele cu handicap.“
12. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — Autoritatea utilizeaz„ un parc propriu de
mijloace de transport, format din 4 autoturisme pentru
aparatul propriu ∫i 55 de autoturisme repartizate Inspec˛iilor
∫i inspectorilor jude˛eni. Consumul lunar normat de
carburan˛i se stabile∫te potrivit dispozi˛iilor legale Ón
vigoare.“
Art. II. — Ordonan˛a Guvernului nr. 14/2003 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Persoanele cu Handicap, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 239/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta
lege, se va publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 467.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 14/2003 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Persoanele cu Handicap
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 14/2003 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2004.
Nr. 886.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unei indemniza˛ii lunare cadrului didactic rom‚n care pred„ limba,
literatura ∫i civiliza˛ia rom‚neasc„ Ón Republica Portughez„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se acord„ o indemniza˛ie lunar„ de 1.500
euro ∫i suma lunar„ de 100 euro pentru telefon, fax, xerox,
c„r˛i ∫i transport intern cadrului didactic rom‚n care pred„
limba, literatura ∫i civiliza˛ia rom‚neasc„ Ón Republica
Portughez„.
Art. 2. — (1) Sumele prev„zute la art. 1 se pl„tesc din
fondurile de la bugetul de stat alocate Institutului Limbii
Rom‚ne.
(2) Plata sumelor se face Ón moneda euro, direct Ón
contul bancar al persoanei prev„zute la art. 1.

(3) Comisioanele bancare ∫i cheltuielile ocazionate de
transferul sumelor Ón str„in„tate se suport„ de c„tre
Institutul Limbii Rom‚ne.
(4) Cheltuielile efectuate pentru convorbirile telefonice,
fax, xerox, c„r˛i ∫i transport intern, aferente sumei lunare
de 100 euro prev„zute la art. 1, se deconteaz„ pe baz„
de documente justificative.
Art. 3. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2005.

PRIM-MINISTRU
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Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
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