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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 5 lit. c) din Ordonan˛a de urgen˛„ a

Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea de∫eurilor
industriale reciclabile, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îGaramond Tipografie“ — S.R.L. Ón Dosarul
nr. 5.881/2004 al Judec„toriei Cluj-Napoca.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, prin
avocat, lipsind cealalt„ parte, fa˛„ de care procedura de
citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
solicit„ admiterea acesteia, deoarece dispozi˛iile criticate
contravin art. 45 ∫i art. 135 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a) din
Constitu˛ie.
Se apreciaz„ c„ art. 5 lit. c) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 16/2001 este neconstitu˛ional Ón m„sura Ón
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care nu creeaz„ un cadru legal prin care s„ fie protejate
libera ini˛iativ„ ∫i concuren˛a Ón domeniul valorific„rii
de∫eurilor industriale reciclabile. Aceste dispozi˛ii legale nu
prev„d obliga˛ia agen˛ilor economici autoriza˛i pentru
valorificare de a prelua efectiv de∫eurile industriale.
Totodat„ se consider„ c„ prevederile criticate nu
reglementeaz„ obligativitatea unei forme legale de
publicitate a agen˛ilor economici specializa˛i ∫i autoriza˛i
pentru valorificarea de∫eurilor industriale reciclabile.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, deoarece prevederile legale nu instituie un
monopol Ón domeniul valorific„rii de∫eurilor industriale
reciclabile. Referitor la celelalte sus˛ineri Ón leg„tur„ cu
unele deficien˛e ale ordonan˛ei de urgen˛„ criticate, se
arat„ c„ acestea sunt neÓntemeiate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 24 mai 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 5.881/2004, Judec„toria Cluj-Napoca a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 5 lit. c) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea de∫eurilor
industriale reciclabile, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îGaramond Tipografie“ — S.R.L. Óntr-un dosar
av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei pl‚ngeri formulate
Ómpotriva unui proces-verbal de constatare ∫i sanc˛ionare a
contraven˛iei.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile criticate contravin
prevederilor art. 135 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a) din
Constitu˛ie. Œn acest sens se arat„ c„ prevederile legale
îinstituie un monopol privind activit„˛ile agen˛ilor economici
specializa˛i ∫i autoriza˛i pentru valorificarea de∫eurilor
industriale reciclabile. Mai bine zis, numai agen˛ii economici
autoriza˛i conform art. 8 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 16/2001 au posibilitatea legal„ at‚t s„ preia,
c‚t ∫i s„ valorifice aceste de∫euri industriale reciclabile“.
De∫i art. 4 alin. (1) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996
prevede c„ îpre˛urile ∫i tarifele practicate Ón cadrul unor
activit„˛i cu caracter de monopol se stabilesc ∫i se
ajusteaz„ cu avizul Ministerului Finan˛elor Publice, cu
excep˛ia celor pentru care, prin legi speciale, sunt
prev„zute alte competen˛e“, agen˛ilor economici îspecializa˛i
∫i autoriza˛i pentru preluarea ∫i valorificarea de∫eurilor
industriale nu le este impus„, prin acte normative, obliga˛ia
de a practica anumite pre˛uri sau tarife maximale sau
minimale, ace∫tia av‚nd posibilitatea de a practica orice
pre˛uri“ care sunt impuse agen˛ilor economici produc„tori ∫i
de˛in„tori de de∫euri industriale. Se apreciaz„ totodat„ c„
dispozi˛iile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 16/2001
înu prev„d nici m„car obliga˛ia agen˛ilor economici
autoriza˛i pentru valorificare de a prelua efectiv de∫eurile
industriale de la agen˛ii economici produc„tori ∫i de˛in„tori
ai acestor de∫euri, cre‚ndu-se Ón acest fel o situa˛ie
aberant„ ∫i Ón contradic˛ie cu normele constitu˛ionale care
genereaz„ abuzuri grave Ón desf„∫urarea Ón mod liber a
activit„˛ilor economice, precum ∫i Ón asigurarea cadrului
legal referitor la libertatea comer˛ului, precum ∫i la protec˛ia
concuren˛ei loiale“. Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
arat„ Ón continuare c„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 16/2001 înu asigur„ o publicitate legal„ a agen˛ilor

economici specializa˛i ∫i autoriza˛i pentru valorificare,
respectiv nu exist„ nici un act normativ care s„ fie publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i care s„ nominalizeze
agen˛ii economici autoriza˛i Ón preluarea ∫i valorificarea
de∫eurilor industriale reciclabile“.
Judec„toria Cluj-Napoca, formul‚ndu-∫i opinia asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate, consider„ c„
prevederile criticate înu sunt neconstitu˛ionale [...], Óntruc‚t
practic nu se instituie un monopol al agen˛ilor economici
autoriza˛i pentru preluarea ∫i valorificarea de∫eurilor
reciclabile, deoarece, conform dispozi˛iilor aceluia∫i act
normativ, accesul agen˛ilor economici la procedura de
autorizare este liber ∫i neÓngr„dit, iar aceast„ procedur„
este dictat„ de importan˛a social„ a materiei reglementate.
Celelalte aspecte privind caren˛e ale textului legal [...] sunt
de competen˛a legiuitorului“.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn argumentarea acestei sus˛ineri se
arat„ c„ actul normativ criticat prevede totodat„ ∫i
procedura de autorizare a agen˛ilor economici specializa˛i
Ón activitatea de valorificare a de∫eurilor industriale
reciclabile, iar accesul la aceast„ procedur„ este liber ∫i
neÓngr„dit. Astfel, îpotrivit art. 7 ∫i 8 din ordonan˛a de
urgen˛„ mai sus men˛ionat„, agen˛ii economici care
realizeaz„ activit„˛i de colectare a de∫eurilor industriale
reciclabile, cei care de˛in astfel de de∫euri ∫i au spa˛iile ∫i
dot„rile corespunz„toare, necesare activit„˛ilor de colectare
∫i valorificare a de∫eurilor, pot fi autoriza˛i f„r„ restric˛ii, cu
respectarea prevederilor articolelor men˛ionate, de a realiza
aceste activit„˛i. Astfel, sunt asigurate libertatea comer˛ului,
protec˛ia concuren˛ei loiale, crearea cadrului favorabil
tuturor factorilor de produc˛ie, Ón domeniul colect„rii ∫i
valorific„rii de∫eurilor industriale reciclabile“. Art. 5 lit. c) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 16/2001, arat„
Guvernul Ón continuare, prevede posibilitatea de a presta
activit„˛ile enumerate de c„tre agen˛ii economici specializa˛i
pentru valorificarea de∫eurilor reciclabile, f„r„ a se institui
vreun monopol pentru ace∫tia, îav‚nd Ón vedere importan˛a
social„ a acestei activit„˛i, precum ∫i necesitatea asigur„rii
gestion„rii eficiente a acestor de∫euri, Ón condi˛ii de
protec˛ie a mediului ∫i s„n„t„˛ii popula˛iei“.
Cu privire la celelalte critici Ón leg„tur„ cu unele
deficien˛e ale ordonan˛ei de urgen˛„ criticate, Guvernul
apreciaz„ c„ solu˛ionarea acestora nu este de competen˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Se apreciaz„ c„ dispozi˛iile criticate nu Óncalc„ art. 135
alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie. Astfel, îop˛iunea legiuitorului
de a institui Ón sarcina persoanelor juridice obliga˛ia de
reutilizare a de∫eurilor industriale reciclabile, Ón propriile
procese de produc˛ie, nu contravine principiilor consacrate
prin art. 135 din Constitu˛ie, ci se conformeaz„ acestor
principii. Se asigur„, pe aceast„ cale, cadrul normativ
necesar gestion„rii eficiente a de∫eurilor industriale
reciclabile, Ón concordan˛„ cu interesul na˛ional de refacere
∫i ocrotire a mediului Ónconjur„tor, precum ∫i de men˛inere
a echilibrului ecologic“. Totodat„, se arat„ Ón continuare,
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Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 16/2001, al„turi de
alte m„suri legislative, reglementeaz„ rolul statului Ón
garantarea dreptului fundamental la ocrotirea s„n„t„˛ii,
prev„zut de art. 34 din Constitu˛ie, ∫i, respectiv, a celui la
un mediu s„n„tos, prev„zut de dispozi˛iile constitu˛ionale
ale art. 35.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile autorului excep˛iei ∫i ale
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 ∫i
29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 5 lit. c) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea de∫eurilor
industriale reciclabile, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 465/2001,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 422
din 30 iulie 2001, ∫i, ulterior, republicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002,
cu modific„rile ulterioare.
Dispozi˛iile legale criticate au urm„torul con˛inut:
— Art. 5: îDe˛in„torii de de∫euri industriale reciclabile,
persoane juridice, sunt obliga˛i s„ asigure str‚ngerea, sortarea
∫i depozitarea temporar„ a acestora, cu respectarea normelor
de protec˛ie a mediului ∫i a s„n„t„˛ii popula˛iei, precum ∫i
reintroducerea lor Ón circuitul productiv prin: [...]
c) predarea c„tre agen˛ii economici specializa˛i, autoriza˛i
pentru valorificare, a de∫eurilor industriale reciclabile, pe baza
documentelor de provenien˛„.“
Œn sus˛inerea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel
cum a fost formulat„ la instan˛a de judecat„, autorul
acesteia apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale criticate contravin
prevederilor art. 135 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a) din
Constitu˛ie, care au urm„torul con˛inut:
— Art. 135: î(1) Economia Rom‚niei este economie de
pia˛„, bazat„ pe libera ini˛iativ„ ∫i concuren˛„.
(2) Statul trebuie s„ asigure:
a) libertatea comer˛ului, protec˛ia concuren˛ei loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de
produc˛ie; [...]“.
Autorul excep˛iei sus˛ine, Ón esen˛„, c„ dispozi˛iile
criticate instituie un monopol privind activit„˛ile agen˛ilor
economici specializa˛i ∫i autoriza˛i pentru valorificarea
de∫eurilor industriale reciclabile, f„r„ s„ le fie impus„, prin
acte normative, ∫i obliga˛ia de a practica anumite pre˛uri
sau tarife maximale sau minimale. Totodat„ se arat„ c„
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 16/2001 nu
prevede obliga˛ia agen˛ilor economici autoriza˛i pentru
valorificare de a prelua efectiv de∫eurile industriale de la
agen˛ii economici produc„tori. De asemenea, se apreciaz„
c„ dispozi˛iile ordonan˛ei de urgen˛„ respective creeaz„ un
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climat favorabil pentru exercitarea unor practici
anticoncuren˛iale, contrare Legii nr. 21/1996.
Analiz‚nd Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 16/2001, Curtea re˛ine c„ obiectul acesteia Ól constituie
asigurarea gestion„rii eficiente a de∫eurilor industriale
reciclabile Ón condi˛ii de protec˛ie a mediului ∫i a s„n„t„˛ii
popula˛iei.
Œntre m„surile prev„zute de ordonan˛a de urgen˛„ Ón
acest scop se num„r„ ∫i cele men˛ionate prin art. 5 lit. c),
care stabilesc obliga˛ia de˛in„torilor de de∫euri industriale
reciclabile, persoane juridice, de a asigura str‚ngerea,
sortarea ∫i depozitarea temporar„ a acestora, cu
respectarea normelor de protec˛ie a mediului ∫i s„n„t„˛ii
popula˛iei, precum ∫i reintroducerea lor Ón circuitul
productiv, Óntre altele, prin predarea c„tre agen˛ii economici
specializa˛i, autoriza˛i pentru valorificare, a de∫eurilor
industriale reciclabile, pe baza documentelor de
provenien˛„.
Œn ceea ce prive∫te obliga˛ia agen˛ilor economici
specializa˛i pentru realizarea opera˛iilor de valorificare a
de∫eurilor industriale reciclabile de a ob˛ine autoriza˛ie
pentru aceast„ activitate, ordonan˛a de urgen˛„ prevede
emiterea autoriza˛iei de c„tre Comisia Na˛ional„ pentru
Reciclarea Materialelor din subordinea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, conform procedurii stabilite prin
norme de c„tre aceast„ comisie, cu avizul Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i al Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor.
Œn consecin˛„, Curtea constat„ c„ dispozi˛ia criticat„ nu
este incompatibil„ cu libertatea comer˛ului prev„zut„ de
art. 135 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a) din Constitu˛ie.
Necesitatea autoriz„rii este impus„ de specificul
activit„˛ii desf„∫urate de agen˛ii economici respectivi,
˛in‚ndu-se seama de natura special„ a materialelor pe
care le valorific„, de pericolul pe care acestea Ól prezint„
pentru s„n„tatea popula˛iei ∫i men˛inerea unui mediu
s„n„tos, ca ∫i de asigurarea provenien˛ei licite a acestor
materiale.
Este evident, Ón consecin˛„, c„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 16/2001, prin prevederea autoriz„rii pentru
activitatea de valorificare a de∫eurilor industriale reciclabile,
nu are ca obiectiv instituirea unui monopol Ón acest
domeniu, cum sus˛ine autorul excep˛iei, ci garantarea
existen˛ei unor condi˛ii care s„ preÓnt‚mpine eventualele
pericole asociate acestor activit„˛i.
Dispozi˛iile criticate, prin con˛inutul lor, nu au leg„tur„
cu practicile anticoncuren˛iale sau cu concentrarea
economic„, prev„zute de Legea concuren˛ei nr. 21/1996,
sus˛inerile autorului excep˛iei c„ prin aplicarea acestor
dispozi˛ii s-ar ajunge la restr‚ngerea, Ónl„turarea sau
denaturarea semnificativ„ a concuren˛ei pe pia˛a
rom‚neasc„ sau pe o parte a acesteia fiind ∫i sub acest
aspect neÓntemeiate.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea c„ actul normativ criticat
nu prevede impunerea unor pre˛uri maximale sau minimale
pentru achizi˛ionarea de∫eurilor industriale reciclabile sau a
altor obliga˛ii pentru agen˛ii economici autoriza˛i, Curtea
re˛ine c„ aceasta este lipsit„ de concluden˛„, controlul de
constitu˛ionalitate neav‚nd ca obiect completarea ori
modificarea legilor sau ordonan˛elor Guvernului. Pe de alt„
parte, stabilirea unor pre˛uri maximale sau minimale este
incompatibil„ cu economia de pia˛„, bazat„ pe libera
ini˛iativ„ ∫i concuren˛„, consacrat„ de art. 135 alin. (1) din
Constitu˛ie.
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Cu privire la criticile referitoare la modalitatea valorific„rii
de∫eurilor industriale reciclabile de c„tre agen˛ii economici
specializa˛i, precum ∫i sanc˛ionarea nerespect„rii acestor

activit„˛i, Curtea re˛ine c„ acestea sunt, Ón special,
probleme de interpretare ∫i aplicare a legii, de competen˛a
instan˛elor de judecat„.

Potrivit considerentelor expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 lit. c) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 16/2001 privind gestionarea de∫eurilor industriale reciclabile, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îGaramond
Tipografie“ — S.R.L. Ón Dosarul nr. 5.881/2004 al Judec„toriei Cluj-Napoca.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 25 noiembrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind modificarea anexelor nr. 2 ∫i 4 la Normele metodologice de aplicare a Hot„r‚rii Guvernului
nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului îDezvoltarea sistemului de colectare a de∫eurilor
de ambalaje PET postconsum Ón vederea recicl„rii“, aprobate prin Ordinul ministrului mediului
∫i gospod„ririi apelor nr. 117/2004
Œn temeiul art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului îDezvoltarea sistemului de
colectare a de∫eurilor de ambalaje PET postconsum Ón vederea recicl„rii“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 148 din 19 februarie 2004,
Ón baza art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ modificarea anexelor nr. 2 ∫i 4 la
Normele metodologice de aplicare a Hot„r‚rii Guvernului
nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului îDezvoltarea
sistemului de colectare a de∫eurilor de ambalaje PET
postconsum Ón vederea recicl„rii“, aprobate prin Ordinul
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor nr. 117/2004,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 490
din 1 iunie 2004, cu modific„rile ulterioare, conform anexei
care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Administra˛ia Fondului pentru Mediu, aflat„ Ón
coordonarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, va
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor nr. 117/2004, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i cu
cele aduse prin prezentul ordin, se va republica Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Speran˛a Maria Ianculescu
Bucure∫ti, 20 octombrie 2004.
Nr. 614.
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ANEX√

Anexele nr. 2 ∫i 4 la Normele metodologice de aplicare
a Hot„r‚rii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea
proiectului îDezvoltarea sistemului de colectare a
de∫eurilor de ambalaje PET postconsum Ón vederea
recicl„rii“, aprobate prin Ordinul ministrului mediului ∫i
gospod„ririi apelor nr. 117/2004, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 490 din 1 iunie 2004, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
I. La anexa nr. 2 îCerere de finan˛are nerambursabil„
pentru agen˛ii economici reciclatori“, literele alineatului 6
de la îFinan˛are solicitat„“ vor avea urm„torul cuprins:
îa) proces-verbal al adun„rii generale a ac˛ionarilor/
asocia˛ilor privind solicitarea de acordare ∫i contractare a
finan˛„rii, precum ∫i persoana legal desemnat„ s„
reprezinte solicitantul Ón rela˛ia cu Administra˛ia Fondului
pentru Mediu;
b) copia autoriza˛iei de valorificare a de∫eurilor de mase
plastice a solicitantului, emis„ Ón baza Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea
de∫eurilor industriale reciclabile, republicat„, valabil„ la data
depunerii cererii de finan˛are, cu obligativitatea prelungirii
termenului de valabilitate, Ón cazul expir„rii acestuia pe
perioada finan˛„rii;
c) copiile urm„toarelor documente ale solicitantului: actul
de Ónfiin˛are — statut, contract sau act constitutiv, hot„r‚rea
judec„toreasc„ prin care a fost aprobat„ Ónfiin˛area ∫i toate
modific„rile aduse actului de Ónfiin˛are Ónregistrate la
autoritatea care a aprobat Ónfiin˛area, certificatul de
Ónregistrare inclusiv anexele cu autoriza˛iile de func˛ionare
pentru sediul social ∫i pentru toate punctele de lucru
declarate, ∫i alte acte considerate relevante;
d) copii ale documentelor care dovedesc sediul social ∫i
punctele de lucru ale solicitantului: contract de v‚nzarecump„rare, contract de Ónchiriere, contract de leasing,
contract de comodat, dup„ caz;
e) certificatul constatator, Ón original, emis de oficiul
registrului comer˛ului, nu mai vechi de 10 zile, din care s„
rezulte: datele de identificare a solicitantului, capitalul
social, obiectul principal de activitate ∫i celelalte activit„˛i
secundare — inclusiv cod CAEN 3720, recuperarea
de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice reciclabile, punctele de
lucru declarate, ac˛ionarii/asocia˛ii, situa˛ia juridic„, rela˛ia de
grup, fondul de comer˛;
f) certificatele constatatoare ale societ„˛ilor din grup,
dac„ este cazul, Ón original, emise de oficiul registrului
comer˛ului, nu mai vechi de 10 zile, din care s„ rezulte:
datele de identificare, capitalul social, obiectul principal de
activitate ∫i celelalte activit„˛i secundare, punctele de lucru
declarate, ac˛ionarii/asocia˛ii, situa˛ia juridic„, rela˛ia de
grup, fondul de comer˛;
g) formularele de bilan˛ contabil pe ultimii doi ani sau
pe o perioad„ mai scurt„ Ón func˛ie de data infiin˛„rii,
vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului
Finan˛elor Publice, Ón copie, cu balan˛ele de verificare
sintetice ∫i analitice aferente acestora, semnate ∫i
∫tampilate, Ónso˛ite de raportul administratorilor ∫i raportul
comisiei de cenzori sau raportul de audit, dup„ caz;
h) copie de pe ultimul formular de raportare contabil„
semestrial„, vizat de organele teritoriale de specialitate ale
Ministerului Finan˛elor Publice, ∫i balan˛a de verificare
sintetic„ ∫i analitic„ aferent„ acestuia, semnat„ ∫i
∫tampilat„, dup„ caz, Ón func˛ie de data Ónfiin˛„rii;

i) balan˛a de verificare sintetic„ ∫i analitic„ aferent„ lunii
precedente depunerii cererii, transpus„ Ón formularul de
bilan˛, semnate ∫i ∫tampilate;
j) certificate de atestare fiscal„, nu mai vechi de 10 zile,
Ón original, care dovedesc c„ solicitantul ∫i societ„˛ile cu
care se afl„ Ón grup nu au datorii la bugetul de stat,
bugetul asigur„rilor sociale de stat, bugetul Fondului
na˛ional unic de s„n„tate, bugetul asigur„rilor de ∫omaj,
bugetele locale ∫i alte fonduri;
k) copii ale declara˛iilor privind obliga˛iile de plat„ la
veniturile Fondului pentru mediu, Ón cazul Ón care
solicitantul ∫i/sau societ„˛ile aferente grupului se Óncadreaz„
Ón prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 73/2000 privind
Fondul pentru mediu, republicat„, cu modific„rile ulterioare;
l) adres„ din partea agen˛iei teritoriale de protec˛ia
mediului, din care s„ rezulte c„ solicitantul nu se
Óncadreaz„ Ón nici una dintre categoriile de contribuabili
prev„zute Ón art. 8 alin. (1) din Legea nr. 73/2000,
republicat„, cu modific„rile ulterioare;
m) declara˛ie notarial„ pe propria r„spundere a
reprezentantului legal desemnat al solicitantului, conform
modelului prezentat Ón anexa nr. 2.3;
n) certificat de cazier fiscal al solicitantului, nu mai vechi
de 10 zile, Ón original, eliberat de organele de specialitate
teritoriale ale Ministerului Finan˛elor Publice;
o) scrisoare de referin˛„ bancar„ a solicitantului, din
care s„ rezulte ∫i urm„toarele elemente: verificarea
Centralei Riscurilor Bancare — CRB ∫i a Fi∫ierului Na˛ional
al Incidentelor de Pl„˛i — CIP;
p) copiile contractelor de aprovizionare cu de∫euri de
ambalaje PET postconsum ale solicitantului;
q) planul de afaceri al solicitantului, Ónso˛it de bugetul
de venituri ∫i cheltuieli ∫i fluxul de Óncas„ri ∫i pl„˛i Ón
numerar, conform anexelor nr. 2.4, 2.4.1 ∫i 2.4.2;
r) not„ de prezentare privind aspectele tehnice ale
solicitantului, din care s„ rezulte obligatoriu: fluxul
tehnologic ∫i capacitatea liniei sau liniilor tehnologice,
descrierea utilajelor componente, instala˛iile de tratare a
apelor uzate rezultate din procesul tehnologic, Ón cazul Ón
care exist„;
s) copii ale actelor de proprietate pentru utilajele din
dotare, copii ale contractelor de Ónchiriere ∫i/sau ale
contractelor de leasing, dup„ caz;
t) copiile contractelor de desfacere pentru materia prim„
secundar„ ob˛inut„ de solicitant, copiile comenzilor ∫i ale
documentelor justificative: facturi interne, facturi externe,
declara˛ii vamale de export, acreditive, documente de
transport etc.;
u) copia autoriza˛iei de mediu, at‚t pentru sediul social,
c‚t ∫i pentru punctele de lucru;
v) alte documente relevante ce pot fi solicitate de c„tre
Administra˛ia Fondului pentru Mediu.“
II. Anexa nr. 4 îCerere de tragere din finan˛area
nerambursabil„“ se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
— Coloana a 5-a ∫i, respectiv, a 6-a din tabelul de la
litera b) vor avea urm„torul cuprins:
• coloana a 5-a: îSuma alocat„ din bugetul Fondului
pentru mediu pentru kilogramul de de∫euri de ambalaje
PET postconsum, introdus Ón procesul de produc˛ie,
prelucrat ∫i transformat Ón materie prim„ secundar„,
exclusiv T.V.A. (lei/kg)“;
• coloana a 6-a: îValoarea de Óncasat din bugetul
Fondului pentru mediu (col. 2 x col. 5) (lei)“.
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MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
privind constituirea ∫i atribu˛iile Comisiei fiscale centrale
Œn
Finan˛elor
Ón
∫i ale art.

temeiul art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ulterioare,
baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
4, precum ∫i ale art. 37 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„,

ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Pentru aplicarea unitar„ a prevederilor Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ale Ordonan˛ei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„,
∫i a actelor normative care reglementau taxa pe valoarea
ad„ugat„, impozitul pe profit, accizele, impunerea unor
venituri realizate din Rom‚nia de persoane fizice ∫i juridice
nerezidente, impozitul pe venit, Ónainte de intrarea Ón
vigoare a Codului fiscal, se constituie Comisia fiscal„
central„ la nivelul Ministerului Finan˛elor Publice, denumit„
Ón continuare Comisia.
Art. 2. — (1) Comisia emite decizii pentru:
a) problemele de natur„ fiscal„ ∫i cele de procedur„
fiscal„, prin coroborarea legisla˛iei din domeniu cu legisla˛ia
conex„, dup„ caz, pentru care se impune o solu˛ionare
unitar„ Ón vederea elimin„rii interpret„rilor diferite Ón
aplicarea legisla˛iei;
b) problemele ce privesc conflictele de competen˛„ ivite
Óntre organele fiscale care nu sunt subordonate unui organ
ierarhic comun;
c) cazurile Ón care aplicarea scutirii de tax„ pe valoarea
ad„ugat„ pentru bunurile ∫i serviciile finan˛ate din fonduri
nerambursabile nu se poate realiza conform art. 8 din
anexa la Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 141/2004.
(2) Comisia are competen˛a de a emite ∫i solu˛ii fiscale
individuale anticipate, Ón condi˛iile art. 6 alin. (5)—(8) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 3. — (1) Deciziile Comisiei se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, dup„ aprobarea prin ordin al
ministrului finan˛elor publice.
(2) Solu˛iile fiscale individuale anticipate, adoptate de
Comisie, se semneaz„ de pre∫edintele ∫i vicepre∫edintele
Comisiei fiscale centrale ∫i se comunic„ solicitantului.
Art. 4. — (1) Comisia este format„ din 15 membri cu
drept de vot, Ón componen˛a prev„zut„ Ón anex„. Œn cazul
absen˛ei temeinic justificate a unuia dintre membrii
Comisiei, va participa Ónlocuitorul de drept al acestuia.
(2) Comisia este coordonat„ de secretarul de stat care
r„spunde de politic„ ∫i legisla˛ie fiscal„, Ón calitate de
pre∫edinte, ∫i de secretarul de stat, pre∫edintele Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„, Ón calitate de
vicepre∫edinte.

(3) Œn cazul Ón care Comisia a fost Ónvestit„ cu o cerere
pentru emiterea unei solu˛ii fiscale individuale anticipate,
aceasta se suplimenteaz„ cu un membru care va fi
directorul executiv adjunct care coordoneaz„ activitatea de
inspec˛ie fiscal„ din cadrul Direc˛iei generale de
administrare a marilor contribuabili.
(4) Œn cazul Ón care Comisia este sesizat„ Ón leg„tur„
cu solu˛ionarea unor conflicte de competen˛„ ce privesc
bugetele locale, secretariatul va solicita Asocia˛iei
Comunelor din Rom‚nia, Asocia˛iei Ora∫elor din Rom‚nia,
Asocia˛iei Municipiilor din Rom‚nia, Uniunii Na˛ionale a
Consiliilor Jude˛ene din Rom‚nia, precum ∫i Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor desemnarea c‚te unui
reprezentant Ón vederea complet„rii Comisiei.
Art. 5. — (1) Œn cadrul Comisiei func˛ioneaz„ un
secretariat format din 4 persoane, dintre care dou„
persoane din cadrul Direc˛iei de politici ∫i legisla˛ie privind
veniturile bugetului general consolidat, o persoan„ din
cadrul Direc˛iei generale juridice ∫i o persoan„ din cadrul
proiectului îCodul de procedur„ fiscal„“.
(2) Œn cazul Ón care Comisia este sesizat„ cu o cerere
pentru emiterea unei solu˛ii fiscale individuale anticipate,
aceasta se repartizeaz„, Ón vederea analizei, unui grup de
lucru constituit dintr-un reprezentant al Direc˛iei generale de
politici ∫i legisla˛ie privind veniturile bugetului general
consolidat, un reprezentant al Direc˛iei generale de
inspec˛ie financiar-fiscal„ din cadrul Administra˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„, un reprezentant al Direc˛iei
generale de administrare a marilor contribuabili, un
reprezentant al Direc˛iei generale juridice ∫i un reprezentant
al Direc˛iei juridice din cadrul Administra˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„.
(3) Reprezentan˛ii vor fi desemna˛i de conducerile
direc˛iilor men˛ionate la alin. (2). Reprezentantul Direc˛iei de
inspec˛ie financiar-fiscal„ va fi coordonatorul grupului de
lucru.
(4) Grupul de lucru va Óntocmi o not„ de prezentare ce
va con˛ine sinteza problematicii expuse, precum ∫i proiectul
solu˛iei fiscale individuale anticipate, propus„ a fi adoptat„.
(5) Comisia poate solicita contribuabilului completarea
cererii, prezentarea unor Ónscrisuri sau orice alte informa˛ii
necesare solu˛ion„rii cererii.
Art. 6. — (1) Directorii generali ∫i/sau adjunc˛i Ón ale
c„ror atribu˛ii se reg„se∫te coordonarea impozitelor
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prev„zute la art. 1, denumi˛i Ón continuare directori
coordonatori, respectiv ∫eful proiectului îCodul de procedur„
fiscal„“,
selecteaz„
problematica
rezultat„
din
coresponden˛a primit„ care este de competen˛a Comisiei.
(2) Ceilal˛i membri ai Comisiei, al˛ii dec‚t cei prev„zu˛i
la alin. (1), pot propune spre dezbatere, Ón vederea
adopt„rii unor solu˛ii unitare, probleme din domeniul
legisla˛iei fiscale ∫i procedurilor fiscale prev„zute la art. 1.
(3) Directorii coordonatori, pentru problematica selectat„,
precum ∫i ceilal˛i membri ai Comisiei, pentru problemele pe
care le supun spre dezbatere, asigur„ elaborarea notei de
prezentare ∫i solu˛ia propus„. Œnscrierea pe ordinea de zi a
notelor de prezentare ∫i a solu˛iilor propuse se supune
aprob„rii pre∫edintelui Comisiei.
Art. 7. — (1) Comisia se Óntrune∫te cel pu˛in o dat„ pe
lun„ sau ori de c‚te ori este nevoie, dup„ cum urmeaz„:
a) Comisia se poate Óntruni ∫i poate adopta
decizii/solu˛ii fiscale individuale anticipate Ón prezen˛a tuturor
membrilor acesteia;
b) Ón cazul solu˛ion„rii unor conflicte de competen˛„ ce
privesc bugetele locale, Comisia se poate Óntruni ∫i poate
adopta decizii Ón prezen˛a tuturor membrilor acesteia ∫i a
tuturor reprezentan˛ilor desemna˛i potrivit art. 4 alin. (3).
(2) Deciziile ∫i solu˛iile fiscale individuale anticipate se
adopt„ cu votul a cel pu˛in 9 membri.
(3) La lucr„rile Comisiei pot fi invita˛i s„ participe f„r„
drept de vot speciali∫ti din cadrul direc˛iilor de specialitate,
precum ∫i coordonatorul grupului de lucru, Ón cazul Ón care
Comisia analizeaz„ o cerere pentru emiterea unei solu˛ii
fiscale individuale anticipate.
(4) Comisia analizeaz„ notele de prezentare ∫i solu˛iile
propuse, Ónscrise pe ordinea de zi, ∫i adopt„ prin decizii
solu˛ii unitare de aplicare a prevederilor legale sau, dup„
caz, respinge solu˛iile propuse, dac„ acestea contravin
prevederilor legale ori dac„ nu sunt de competen˛a
Comisiei, Ón sensul art. 2 alin. (1).
(5) Comisia nu solu˛ioneaz„ probleme punctuale care nu
presupun adoptarea unor solu˛ii unitare general aplicabile
de c„tre to˛i agen˛ii economici, acestea rezolv‚ndu-se
potrivit atribu˛iilor direc˛iilor, prev„zute Ón Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a Ministerului Finan˛elor Publice,
∫i potrivit legisla˛iei specifice.
(6) Œn cazul Ón care Comisia a fost Ónvestit„ cu o
cerere pentru emiterea unei solu˛ii fiscale individuale
anticipate, aceasta va analiza nota de prezentare ∫i va
adopta solu˛ia propus„ de grupul de lucru sau va respinge
motivat cererea.
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Art. 8. — (1) Secretariatul va ˛ine c‚te un registru
pentru deciziile Comisiei ∫i pentru solu˛iile fiscale
individuale anticipate, Ón care se vor consemna:
— data ∫edin˛ei;
— participan˛ii (nominal);
— ordinea de zi;
— modul de votare a deciziilor/solu˛iilor fiscale
individuale anticipate;
— num„rul atribuit deciziei/solu˛iilor fiscale individuale
anticipate.
(2) Cu cel pu˛in 3 zile Ónaintea ∫edin˛ei, secretariatul
distribuie membrilor Comisiei ∫i invita˛ilor: nota de
prezentare a problemelor supuse dezbaterii ∫i solu˛iile
propuse, sub semn„tura directorilor coordonatori, sau, dup„
caz, a celorlal˛i membri ai Comisiei. Œn cazul solu˛iilor
fiscale individuale anticipate, nota de prezentare se
semneaz„ de coordonatorul grupului de lucru.
(3) Procesul-verbal al ∫edin˛ei Comisiei se redacteaz„
de secretariat, va fi semnat de membrii Comisiei sau de
Ónlocuitorii de drept ai acestora.
(4) Œn termen de 3 zile de la data ∫edin˛ei, secretariatul
Comisiei redacteaz„ decizia, care va con˛ine numai solu˛iile
aprobate de Comisie ∫i proiectul de ordin pe care Ól va
Ónainta spre aprobare ministrului finan˛elor publice.
(5) Prin grija secretariatului ∫i a directorilor coordonatori
decizia Comisiei se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
(6) Prin grija secretariatului ∫i a coordonatorului grupului
de lucru solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„ se comunic„
solicitantului ∫i organului fiscal competent pentru
administrarea contribuabilului solicitant.
Art. 9. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
Ó∫i Ónceteaz„ valabilitatea Ordinul ministrului finan˛elor
publice nr. 1.033/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2004.
Art. 10. — (1) Solu˛iile unitare adoptate prin decizii ale
Comisiei ∫i aprobate prin ordin al ministrului finan˛elor
publice sunt aplicabile de la data intr„rii Ón vigoare a
actului normativ Ón baza c„ruia au fost date.
(2) Solu˛iile fiscale individuale anticipate, adoptate de
Comisie, sunt opozabile ∫i obligatorii fa˛„ de organul fiscal
de la data comunic„rii acestora, conform legii.
Art. 11. — Anexa*) face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 12. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 17 ianuarie 2005.
Nr. 39.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
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