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CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 545
din 18 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Ioana Marilena Chiorean

— pre∫edinte
— judec„tor
— judec„tor
— judec„tor
— judec„tor
— judec„tor
— judec„tor
— judec„tor
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul
refugia˛ilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Guo Wangzhen
Ón Dosarul nr. 14.797/2004 al Judec„toriei Sectorului 5
Bucure∫ti.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.042/23.XI.2005

Pre∫edintele dispune a se face apelul ∫i Ón dosarele
nr. 456D/2005, nr. 457D/2005, nr. 608D/2005,
nr. 609D/2005 ∫i nr. 611D/2005, care au acela∫i obiect.
La apelul nominal Ón dosarele nr. 456D/2005,
nr. 457D/2005 ∫i nr. 611D/2005, se constat„ lipsa p„r˛ilor,
fa˛„ de care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
La apelul nominal Ón Dosarul nr. 608D/2005, r„spunde
autorul excep˛iei, Yu Xiaolei, personal ∫i asistat de interpret
autorizat de limba chinez„, Ioan Budura, lipsind cealalt„
parte — Oficiul Na˛ional pentru Refugia˛i, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
La apelul nominal Ón Dosarul nr. 609D/2005, r„spunde
autorul excep˛iei, Zhao Zehua, personal ∫i asistat de
interpret autorizat de limba chinez„, Ioan Budura, lipsind
cealalt„ parte — Oficiul Na˛ional pentru Refugia˛i, fa˛„ de
care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent refer„ asupra cererilor depuse la
dosar de Yu Xiaolei ∫i Zhao Zehua, prin care solicit„
acordarea unui nou termen de judecat„ Ón vederea
angaj„rii unor ap„r„tori.
Av‚nd cuv‚ntul asupra cererii de am‚nare,
reprezentantul Ministerului Public las„ la aprecierea
instan˛ei de contencios constitu˛ional acordarea unui nou
termen de judecat„.
Curtea, Ón temeiul art. 156 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„, respinge cererile de acordare a unui nou
termen de judecat„, depuse de autorii excep˛iei Yu Xiaolei
∫i Zhao Zehua Ón dosarele nr. 608D/2005 ∫i
nr. 609D/2005.
Curtea, din oficiu, pune Ón discu˛ie conexarea dosarelor
nr. 456D/2005, nr. 457D/2005, nr. 608D/2005,
nr. 609D/2005 ∫i nr. 611D/2005 la Dosarul nr. 455D/2005,
av‚nd Ón vedere faptul c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele
conex„rii, prev„zute de art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992.
Yu Xiaolei ∫i Zhao Zehua las„ la aprecierea Cur˛ii
Constitu˛ionale conexarea dosarelor sus-men˛ionate.
Reprezentantul Ministerului Public arat„ c„ este de
acord cu conexarea, Óntruc‚t toate dosarele au obiect
identic.
Curtea, av‚nd Ón vedere identitatea de obiect a
dosarelor men˛ionate, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 53 alin. (5)
din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea nr. 456D/2005,
nr. 457D/2005, nr. 608D/2005, nr. 609D/2005 ∫i
nr. 611D/2005 la Dosarul nr. 455D/2005, care este primul
Ónregistrat.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, pre∫edintele acord„
cuv‚ntul p„r˛ilor.
Autorii excep˛iei Yu Xiaolei ∫i Zhao Zehua solicit„
admiterea excep˛iei astfel cum a fost formulat„ Ón fa˛a
instan˛ei de judecat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, invoc‚nd
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón aceast„ materie ∫i
apreciind c„ dispozi˛iile legale criticate nu contravin
prevederilor sau principiilor constitu˛ionale.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, constat„
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 11 aprilie 2005, 3 mai 2005,
5 mai 2005, 7 iulie 2005 ∫i din 26 mai 2005, pronun˛ate Ón
dosarele nr. 14.797/2004, nr. 2.397/2005, nr. 3.333/2005,
nr. 1.143/RF/2005, nr. 1.140/RF/2005 ∫i, respectiv,
nr. 891/RF/2005, Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti ∫i
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„,
asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i fiscal au

sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i
regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia. Excep˛ia a fost ridicat„ de
Guo Wangzhen, Xu Jian ∫i Wang Jianwu, Wang Xinqun,
Yu Xiaolei, Zhao Zehua ∫i Pan Mingfen, peten˛i Ón cadrul
unor cauze av‚nd ca obiect solu˛ionarea pl‚ngerii formulate
de autorii excep˛iei Ómpotriva unor hot„r‚ri ale Oficiului
Na˛ional pentru Refugia˛i.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ textul de lege criticat nu Óndepline∫te
îcriteriul de calitate“ prev„zut de Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, nefiind
suficient de îaccesibil ∫i precis Ónc‚t s„ Ónl„ture orice risc
de arbitrariu“. Astfel, lipsa de claritate a textului criticat
reprezint„ un inconvenient major Ón solu˛ionarea corect„ a
cererii de acordare a protec˛iei umanitare condi˛ionate, iar
motivele invocate de Oficiul Na˛ional pentru Refugia˛i sunt
contrare prevederilor art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie ∫i ale
art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, prevederi care nu permit nici un
fel de limit„ri, fiind incidente Ón toate cazurile Ón care exist„
riscul de tortur„, pedepse sau tratamente inumane sau
degradante. De asemenea, consider„ c„ lipsa de precizie
∫i claritate a textului criticat cu privire la natura ∫i
con˛inutul pedepselor ∫i tratamentelor inumane ori
degradante Ónfr‚ng caracterul absolut ∫i necondi˛ionat al
art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie, interpretate Ón sensul
dispozi˛iilor art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale ∫i al jurispruden˛ei
Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului (Cauza B. contra
Fran˛ei, 1992).
Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti opineaz„ Ón sensul
c„ dispozi˛iile legale criticate nu contravin prevederilor
art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie, ci, dimpotriv„, dau expresie
acestora, Ón sensul c„ garanteaz„ protec˛ia oric„rei
persoane, indiferent de ras„, na˛ionalitate, sex, apartenen˛„
religioas„ ori politic„ etc., Ómpotriva aplic„rii torturii ∫i
pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Œn
acest sens, prevederile legale criticate instituie tocmai o
m„sur„ de protec˛ie a persoanelor str„ine care nu
Óndeplinesc condi˛iile pentru acordarea statutului de refugiat
∫i care, potrivit textului criticat, pot cere protec˛ie umanitar„
condi˛ionat„, Ón cazul Ón care exist„ motive serioase s„ se
cread„ c„ ar putea fi supu∫i torturii sau unor tratamente
sau pedepse inumane ori degradante. Pentru acelea∫i
ra˛iuni, instan˛a apreciaz„ c„ nu se Óncalc„ nici prevederile
art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale.
Cu privire la sus˛inerile autorilor excep˛iei Ón sensul c„
textul criticat este lipsit de claritate ∫i precizie, instan˛a
apreciaz„ c„ ∫i acestea sunt neÓntemeiate, Óntruc‚t Curtea
Constitu˛ional„ se poate pronun˛a numai asupra
problemelor de drept, iar nu ∫i a acelora legate de
claritatea redact„rii textelor de lege, atribu˛ie care apar˛ine
legiuitorului.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de
munc„, asigur„ri sociale, contecios administrativ ∫i fiscal
∫i-a exprimat opinia Ón sensul c„ dispozi˛iile legale criticate
nu contravin art. 22 alin. (1) din Constitu˛ie, Óntruc‚t
acestea ocrotesc persoanele de riscul torturii sau cel al
aplic„rii unor pedepse sau tratamente inumane ori
degradante. Referitor la imposibilitatea stabilirii cu claritate
a cazurilor de acordare a statutului de refugiat, arat„ c„
acesta nu este un motiv de neconstitu˛ionalitate, ci instan˛a
de judecat„ are obliga˛ia s„ interpreteze textul legal.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.042/23.XI.2005
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 consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón acest sens Decizia
nr. 151/2003, prin care Curtea Constitu˛ional„ a constatat
c„ art. 5 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 îa
reglementat, ca form„ de protec˛ie pentru str„inul care nu
Óndepline∫te condi˛iile acord„rii statutului de refugiat,
posibilitatea acord„rii protec˛iei umanitare condi˛ionate.
Acest beneficiu acordat de statul rom‚n [...] se afl„ Ón
deplin„ concordan˛„ cu prevederile constitu˛ionale prin care
se consfin˛e∫te dreptul la via˛„ ∫i la integritate fizic„ ∫i
psihic„, prev„zute de art. 22 din Constitu˛ie“.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate
raportat„ la prevederile art. 3 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
arat„ c„ principalul scop al art. 3 din conven˛ie Ól
reprezint„ protejarea vie˛ii, a demnit„˛ii umane ∫i a
integrit„˛ii fizice ∫i mentale a persoanei ∫i c„ îobliga˛iile ce
incumb„ unui stat, pe t„r‚mul art. 3 din conven˛ie, nu se
limiteaz„ numai la obliga˛ia negativ„, aceea de a nu
practica tortura ∫i de a nu aplica tratamente inumane ∫i
degradante, ci includ ∫i o obliga˛ie pozitiv„, aceea de a
proteja orice persoan„ aflat„ sub jurisdic˛ia sa contra unei
situa˛ii iremediabile de pericol de a fi supus„ la rele
tratamente, chiar dac„ acest risc ar urma s„ se
materializeze Ón afara teritoriului s„u“. Œn acest sens, art. 3
va fi Ónc„lcat ori de c‚te ori o persoan„ este extr„dat„ sau
expulzat„ c„tre o ˛ar„ Ón care risc„ s„ fie supus„ unor
tratamente inumane.
Totodat„, consider„ c„ textul criticat îreprezint„ tocmai
asumarea de c„tre stat a obliga˛iei sale pozitive, aceea de
a oferi o form„ de protec˛ie persoanei care, neÓndeplinind
condi˛iile pentru acordarea statutului de refugiat, ar fi
expus„ pericolului ca, Ón situa˛ia Ón care ar fi returnat„ Ón
˛ara de origine, s„ sufere o v„t„mare a drepturilor sale,
const‚nd Ón tortur„, tratamente sau pedepse inumane ori
degradante“.
Referitor la sus˛inerea autorilor excep˛iei Ón sensul c„
dispozi˛iile criticate limiteaz„ cazurile de acordare a
protec˛iei umanitare condi˛ionate numai Ón situa˛iile Ón care
riscul de tortur„ sau tratamente inumane sau degradante
are la baz„ unul dintre motivele urm„toare: ras„, religie,
na˛ionalitate, opinii politice, apartenen˛a la un anumit grup
social, arat„ c„ prin Decizia nr. 291/2001, Curtea
Constitu˛ional„ a constatat c„ îaprecierea con˛inutului ∫i a
Ón˛elesului termenilor dintr-un text de lege, precum ∫i a
gradului de obiectivitate a criteriilor stabilite de legiuitor
pentru adoptarea unor acte de decizie de c„tre autorit„˛ile
chemate s„ aplice legea, cu alte cuvinte, interpretarea legii,
nu intr„ Ón competen˛a justi˛iei constitu˛ionale, ci Ón
competen˛a instan˛elor de drept comun“.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate invocat„ este neÓntemeiat„. Astfel, arat„
c„ stabilirea prin dispozi˛iile legale criticate a condi˛iilor Ón
care se poate acorda protec˛ia umanitar„ condi˛ionat„ este
Ón deplin„ concordan˛„ cu prevederile constitu˛ionale prin
care se consfin˛e∫te dreptul la via˛„ ∫i la integritate fizic„
∫i psihic„. Astfel, protec˛ia umanitar„ condi˛ionat„ se poate
acorda str„inului care nu Óndepline∫te condi˛iile pentru
acordarea statutului de refugiat ∫i cu privire la care exist„
motive serioase s„ se cread„ c„, dac„ va fi returnat Ón
˛ara de origine, risc„ s„ sufere o v„t„mare a drepturilor
sale. Arat„ c„ Ón acest sens s-a pronun˛at ∫i Curtea
Constitu˛ional„ prin Decizia nr. 151/2003.

3

Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale punctele lor de vedere
asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torii-raportori, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
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) ∫i ale 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 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón
Rom‚nia, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, dispozi˛ii care
au urm„torul con˛inut: îProtec˛ia umanitar„ condi˛ionat„ se
poate acorda str„inului care nu Óndepline∫te condi˛iile
prev„zute la art. 2 alin. (1) ∫i cu privire la care exist„ motive
serioase s„ se cread„ c„, dac„ va fi returnat Ón ˛ara de origine,
risc„ s„ sufere o v„t„mare a drepturilor sale const‚nd Ón: [...]
2. tortur„, tratamente sau pedepse inumane ori degradante;“.
Autorii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛in c„
dispozi˛iile legale criticate contravin prevederilor art. 22
alin. (2) din Constitu˛ie, potrivit c„rora: îNimeni nu poate fi
supus torturii ∫i nici unui fel de pedeaps„ sau de tratament
inuman ori degradant.“
Totodat„, sus˛in c„ prevederile legale criticate contravin
∫i prevederilor art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, potrivit
c„rora îNimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau
tratamentelor inumane ori degradante.“
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea constat„ c„ s-a mai pronun˛at cu privire la aceasta
prin numeroase decizii, constat‚nd c„ prevederile art. 5 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i
regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia nu contravin dispozi˛iilor
art. 22 din Constitu˛ie ∫i nici ale art. 3 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale. De exemplu, prin Decizia nr. 244 din 10 mai
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 569 din 1 iulie 2005, Curtea a re˛inut c„ îlegiuitorul,
prin textul de lege criticat, a reglementat, ca form„ de
protec˛ie pentru str„inul care nu Óndepline∫te condi˛iile
acord„rii statutului de refugiat, posibilitatea acord„rii
protec˛iei umanitare condi˛ionate. Acest beneficiu acordat
de statul rom‚n [...] este Ón deplin„ concordan˛„ ∫i cu
reglement„rile interna˛ionale referitoare la statutul ∫i regimul
refugia˛ilor“.
Solu˛ia pronun˛at„ prin decizia men˛ionat„, precum ∫i
considerentele care au stat la baza acesteia Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„, neintervenind elemente noi
de natur„ s„ modifice jurispruden˛a Cur˛ii.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea autorilor excep˛iei Ón
sensul c„ textul de lege criticat este insuficient de clar ∫i
de precis, Curtea re˛ine c„ aprecierea con˛inutului ∫i a
Ón˛elesului termenilor dintr-un text de lege nu intr„ Ón
competen˛a instan˛ei de contencios constitu˛ional, ci Ón
competen˛a instan˛elor de drept comun.
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Pentru considerentele expuse mai sus, 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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000
privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Guo Wangzhen, Xu Jian ∫i Wang Jianwu, Wang
Xinqun, Yu Xiaolei, Zhao Zehua ∫i Pan Mingfen Ón dosarele nr. 1.4797/2004, nr. 2.397/2005, nr. 3.333/2005,
nr. 1.143/RF/2005, nr. 1.140/RF/2005 ∫i, respectiv, nr. 891/RF/2005 ale Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti ∫i ale
Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„, asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 18 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
privind aplicarea prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor
formularelor comune privind activitatea financiar„ ∫i contabil„ ∫i a normelor metodologice
privind Óntocmirea ∫i utilizarea acestora
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor
formularelor comune privind activitatea financiar„ ∫i contabil„ ∫i a normelor metodologice privind Óntocmirea ∫i utilizarea
acestora,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006 se
abrog„ prevederile art. 1 ∫i ale art. 2 alin. (1) din Ordinul
ministrului finan˛elor nr. 903/2000 privind modificarea
modelelor ∫i normelor de Óntocmire ∫i utilizare a unor
formulare ∫i introducerea de noi formulare Ón activitatea
financiar„ ∫i contabil„, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 371 din 10 august 2000.
(2) Bonurile fiscale emise de aparatele de marcat
electronice fiscale vor fi folosite Óncep‚nd cu data de
1 ianuarie 2006 numai ca documente de Ónregistrare a
pl„˛ilor Ón Registrul de cas„. Fac excep˛ie bonurile fiscale
emise conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 28/1999 privind obliga˛ia agen˛ilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale, republicat„, utilizate
pentru justificarea taxei pe valoarea ad„ugat„, aferent„
carburan˛ilor auto achizi˛iona˛i Ón vederea desf„∫ur„rii
activit„˛ii ∫i pentru Ónregistrarea Ón contabilitate a cheltuielilor
cu aceste achizi˛ii, dac„ sunt ∫tampilate ∫i au Ónscrise

denumirea cump„r„torului ∫i num„rul de Ónmatriculare al
autovehiculului.
(3) Pentru Ónregistrarea Ón contabilitate a cheltuielilor,
agen˛ii economici vor solicita furnizorilor de bunuri sau de
servicii s„ emit„ factura fiscal„ Ón conformitate cu
prevederile art. 155 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
factura, alte documente specifice aprobate prin ordine ale
ministrului finan˛elor publice, emise Ón baza Hot„r‚rii
Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor
formularelor comune privind activitatea financiar„ ∫i
contabil„ ∫i a normelor metodologice privind Óntocmirea ∫i
utilizarea acestora, factura fiscal„ pentru material lemnos
sau bonul de v‚nzare fiscal„, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind
circula˛ia materialelor lemnoase ∫i controlul circula˛iei
acestora ∫i al instala˛iilor de transformat lemn rotund, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dup„ caz.
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Art. 2. — Persoanele prev„zute la art. 1 din Legea
contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„, pot insera Ón cuprinsul
formularelor Factur„ cod 14-4-10/aA ∫i Factur„ fiscal„ cod
14-4-10/A,
aprobate
prin
Hot„r‚rea
Guvernului
nr. 831/1997, elemente suplimentare pe care acestea le
consider„ necesare, cu condi˛ia respect„rii con˛inutului de
informa˛ii prev„zute de Legea nr. 571/2003, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ∫i de alte acte normative Ón
vigoare.
Art. 3. — Œn condi˛iile Ón care plata bunurilor sau
serviciilor prestate se efectueaz„ Ón numerar ori prin card
bancar, concomitent cu emiterea facturii fiscale sau a
facturii, nu este obligatorie completarea elementelor privind
codul IBAN ∫i banca de la rubrica îCump„r„tor“.
Art. 4. — (1) Prevederile art. 3 alin. (2) din Ordinul
ministrului finan˛elor publice nr. 29/2003 privind aplicarea
prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 831/1997 pentru
aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea
financiar„ ∫i contabil„ ∫i a normelor metodologice privind
Óntocmirea ∫i utilizarea acestora, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se aplic„ numai Ón condi˛iile Ón care
persoana care emite factura fiscal„ efectueaz„ ∫i livrarea
bunurilor din gestiunea furnizorului.
(2) Œn cazul Ón care la data livr„rii bunurilor este
Óntocmit formularul Aviz de Ónso˛ire a m„rfii cod 14-3-6A,
urm‚nd ca Ón termenul prev„zut de lege s„ fie emis„
factura fiscal„, datele de identificare a persoanei care
livreaz„ marfa ∫i datele privind expedi˛ia se completeaz„
numai pe avizul de Ónso˛ire a m„rfii.
Art. 5. — (1) Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006,
formularele cu regim special prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin nu se vor mai tip„ri,
Ónseria ∫i numerota Ón conformitate cu prevederile art. 1
alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 831/1997.
(2) Persoanele prev„zute la art. 1 din Legea
contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„, nepl„titoare de TVA,
vor emite la solicitarea clientului formularul Factur„ cod
14-14-10/aA.
(3) La solicitarea beneficiarului de bunuri livrate sau de
servicii prestate, prev„zute la art. 155 alin. (9) din Legea
nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
persoanele impozabile Ónregistrate ca pl„titori de tax„ pe
valoarea ad„ugat„ vor emite Factura fiscal„ cod 14-4-10/A.
Art. 6. — Ordinul ministrului finan˛elor nr. 1.177/1998
privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) ∫i (10)
paragraful 2 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 831/1997,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 223
din 18 iunie 1998, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
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1. Alineatul (5) al articolului 2 se abrog„;
2. Partea introductiv„ a articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 4. — Œn situa˛ia Ón care agen˛ii economici, utilizatori
ai tehnicii de calcul pentru completarea formularelor cu
regim special, au Ón dotare imprimante tip LASER, cu jet
de cerneal„ sau imprimant„ rapid„ cu band„ de caractere,
∫i care nu se Óncadreaz„ Ón prevederile art. 2, pot proceda
astfel:“.
Art. 7. — Ordinul ministrului finan˛elor nr. 2.055/1998
privind aplicarea corespunz„toare a Hot„r‚rii Guvernului
nr. 831/1997, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 442 din 20 noiembrie 1998, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2 alineatul (1), dup„ litera f) se introduce
o nou„ liter„, litera g), cu urm„torul cuprins:
îg) Ónso˛irea m„rfurilor pe timpul transportului cu
mijloace auto, c‚nd distribuirea m„rfurilor se face la mai
multe sedii sau puncte de lucru ale unui agent economic.“
2. La articolul 2, dup„ alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Œn condi˛iile Ón care pe avizul de Ónso˛ire a m„rfii
este Ónscris„ men˛iunea îUrmeaz„ factura“, nu este
obligatorie completarea datelor privind îPre˛ul unitar“ ∫i
îValoare“, acestea fiind elemente care se reg„sesc Ón mod
obligatoriu pe factur„. Œn aceast„ situa˛ie, pe avizul de
Ónso˛ire a m„rfii se vor introduce alte informa˛ii, care s„
conduc„ la identificarea produselor, respectiv codul
produsului, greutate, volum sau alte elemente similare.“
3. Alineatul (1) al articolului 3 se abrog„.
4. Alineatul (4) al articolului 3 se abrog„.
Art. 8. — Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 29/2003
privind aplicarea prevederilor Hot„r‚rii Guvernului
nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor comune privind
activitatea financiar„ ∫i contabil„ ∫i a normelor metodologice
privind Óntocmirea ∫i utilizarea acestora, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 48 din
28 ianuarie 2003, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
— Litera g) a articolului 1) se abrog„.
Art. 9. — Direc˛ia de reglement„ri contabile, direc˛iile
generale ale finan˛elor publice jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, administra˛iile finan˛elor publice ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti, Direc˛ia general„ de
administrare a marilor contribuabili, precum ∫i Compania
Na˛ional„ îImprimeria Na˛ional„“ — S.A. vor lua m„suri
pentru ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului
ordin.
Art. 10. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 noiembrie 2005.
Nr. 1.714.
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ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind lista suporturilor
∫i a aparatelor din domeniul grafic pentru care se datoreaz„ remunera˛ia compensatorie
pentru copia privat„, precum ∫i cuantumul acestei remunera˛ii
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 107 alin. (4) ∫i (5) ∫i ale art. 1231 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2005,
Ón baza prevederilor art. 2 alin. (2) ∫i ale art. 6 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 758/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor ∫i a corpului de arbitri,
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind lista suporturilor ∫i a aparatelor
din domeniul grafic pentru care se datoreaz„

remunera˛ia compensatorie pentru copia privat„,
precum ∫i cuantumul acestei remunera˛ii, dup„ cum
urmeaz„:
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— c‚te un reprezentant al organismului de gestiune
colectiv„ din domeniul operelor scrise — COPYRO ∫i al
Societ„˛ii de Gestiune Colectiv„ a Drepturilor de Autor Ón
Domeniul Artelor Vizuale — VISARTA, pe de o parte, ∫i
— c‚te un reprezentant al Asocia˛iei Produc„torilor ∫i
Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informa˛iei ∫i
Comunica˛iilor (APDETIC), al Societ„˛ii Comerciale VLAMIR
IMPEX — S.R.L., al Societ„˛ii Comerciale TOP EDGE
ENGENEERING — S.R.L. ∫i al Societ„˛ii Comerciale
XEROX (ROM¬NIA) ECHIPAMENTE ™I SERVICII — S.A.,
pe de alt„ parte.
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Art. 2. — Comisia prev„zut„ la art. 1 are obliga˛ia s„
desf„∫oare negocierile Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 131 1 ∫i ale art. 131 2 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pe o
durat„ de maximum 30 de zile calendaristice de la data
constituirii.
Art. 3. — Comisia prev„zut„ la art. 1 Ó∫i va stabili
programul Ónt‚lnirilor, pe care Ól va comunica Oficiului
Rom‚n pentru Drepturile de Autor.
Art. 4. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu
Bucure∫ti, 21 octombrie 2005.
Nr. 221.

OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remunera˛iei
pentru Ómprumutul public efectuat prin biblioteci
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1231 alin. (1) lit. b) ∫i ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2005,
Ón baza prevederilor art. 2 alin. (2) ∫i ale art. 6 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 758/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor ∫i a corpului de arbitri,
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind stabilirea remunera˛iei pentru
Ómprumutul public efectuat prin biblioteci, dup„ cum
urmeaz„:
— un reprezentant al organismului de gestiune colectiv„
din domeniul operelor scrise — COPYRO, pe de o
parte, ∫i
— c‚te un reprezentant al Asocia˛iei Na˛ionale a
Bibliotecarilor ∫i Bibliotecilor din Rom‚nia, al Asocia˛iei
Bibliotecarilor ∫i Documentari∫tilor din Rom‚nia ∫i al
Asocia˛iei Bibliotecarilor din Œnv„˛„m‚nt — Rom‚nia, pe de
alt„ parte.

Art. 2. — Comisia prev„zut„ la art. 1 are obliga˛ia s„
desf„∫oare negocierile Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 131 1 ∫i ale art. 131 2 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pe o
durat„ de maximum 30 de zile calendaristice de la data
constituirii.
Art. 3. — Comisia prev„zut„ la art. 1 Ó∫i va stabili
programul Ónt‚lnirilor, pe care Ól va comunica Oficiului
Rom‚n pentru Drepturile de Autor.
Art. 4. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu
Bucure∫ti, 31 octombrie 2005.
Nr. 222.
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OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remunera˛iei
cuvenite produc„torilor de opere audiovizuale pentru comunicarea public„ a repertoriului
de opere audiovizuale
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1232 alin. (1) lit. b) ∫i ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2005,
Ón baza prevederilor art. 2 alin. (2) ∫i ale art. 6 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 758/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor ∫i a corpului de arbitri,
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind stabilirea remunera˛iei cuvenite
produc„torilor de opere audiovizuale pentru comunicarea
public„ a repertoriului de opere audiovizuale, dup„ cum
urmeaz„:
— un reprezentant al Uniunii Produc„torilor de Film ∫i
Audiovizual din Rom‚nia — Asocia˛ia Rom‚n„ de Gestiune
a Operelor din Audiovizual (UPFAR — ARGOA), pe de o
parte, ∫i
— c‚te un reprezentant al Federa˛iei Industriei Hoteliere
din Rom‚nia (FIHR), al Uniunii Na˛ionale a Transportatorilor
Rutieri din Rom‚nia, al Asocia˛iei Rom‚ne pentru
Transporturi Rutiere Interna˛ionale, al Asocia˛iei Rom‚ne
pentru Transporturi Rutiere ∫i al Asocia˛iei Interna˛ionale de
Transport Aerian, pe de alt„ parte.

Art. 2. — Comisia prev„zut„ la art. 1 are obliga˛ia s„
desf„∫oare negocierile Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 131 1 ∫i ale art. 131 2 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pe o
durat„ de maximum 30 de zile calendaristice de la data
constituirii.
Art. 3. — Comisia prev„zut„ la art. 1 Ó∫i va stabili
programul Ónt‚lnirilor, pe care Ól va comunica Oficiului
Rom‚n pentru Drepturile de Autor.
Art. 4. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu
Bucure∫ti, 18 noiembrie 2005.
Nr. 230.
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