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™I

DECRETE

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 de urgen˛„ a Guvernului nr. 96/2004
privind trecerea Teatrului Na˛ional din Craiova Ón subordinea Ministerului Culturii ∫i Cultelor
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 96 din 10 noiembrie 2004 privind trecerea
Teatrului Na˛ional din Craiova Ón subordinea Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004, cu
urm„toarele modific„ri:

Cultelor ∫i se finan˛eaz„ din venituri proprii ∫i din subven˛ii

1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Teatrul Na˛ional din municipiul Craiova,
jude˛ul Dolj, trece Ón subordinea Ministerului Culturii ∫i

pentru anul 2005 cu suma de 16.704.000 mii lei ∫i se

acordate de la bugetul de stat.
(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004 pentru jude˛ul
Dolj se diminueaz„ cu suma de 1.360.191 mii lei, iar
suplimenteaz„ corespunz„tor bugetul Ministerului Culturii ∫i
Cultelor.“

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

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 206/10.III.2005

2. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile ce decurg din aplicarea prevederilor

prezentei ordonan˛e de urgen˛„ Ón volumul ∫i Ón structura
bugetului de stat al Ministerului Culturii ∫i Cultelor ∫i al
jude˛ului Dolj pe anii 2004 ∫i 2005.“

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

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 7 martie 2005.
Nr. 33.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea
Teatrului Na˛ional din Craiova Ón subordinea
Ministerului Culturii ∫i Cultelor
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 de
urgen˛„ a Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Na˛ional din
Craiova Ón subordinea Ministerului Culturii ∫i Cultelor ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 martie 2005.
Nr. 100.

DECIZII

ALE

C U R fi I I

C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 42
din 27 ianuarie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Cristina Toma

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
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. 18 alin. (3) din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, astfel cum
au fost modificate prin art. V pct. 2 din Legea nr. 195/2004
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 58/2003 privind modificarea ∫i completarea Codului de
procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Liliana Poenaru Ón
Dosarul nr. 14.053/2004 al Judec„toriei Sectorului 1
Bucure∫ti.
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La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent refer„ asupra notelor scrise depuse
de autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ón sus˛inerea
acesteia.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca fiind
neÓntemeiat„. Arat„ c„, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 127 din Constitu˛ie, î™edin˛ele de judecat„ sunt publice,
afar„ de cazurile prev„zute de lege“, astfel Ónc‚t legiuitorul
are posibilitatea s„ deroge de la principiul publicit„˛ii
∫edin˛ei de judecat„. De asemenea, precizeaz„ c„
principiul contradictorialit„˛ii nu este un principiu de ordin
constitu˛ional.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 6 septembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 14.053/2004, Judec„toria Sectorului 1
Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor îart. V pct. 2 din Legea
nr. 195/2004 de modificare ∫i completare a art. 18 alin. (3)
din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru“,
excep˛ie ridicat„ de Liliana Poenaru.
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate consider„ c„
dispozi˛iile men˛ionate Óncalc„ prevederile art. 1 alin. (3),
(4) ∫i (5), art. 11 alin. (1), art. 20, art. 21 alin. (3), art. 24,
124, 127 ∫i 129 din Constitu˛ie, pe cele ale art. 121 din
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i dispozi˛iile art. 6 ∫i 13
din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale. Arat„ c„ ∫edin˛ele de judecat„
trebuie s„ fie publice, iar p„r˛ile trebuie s„ fie citate, Ón
vederea respect„rii principiilor oralit„˛ii ∫i contradictorialit„˛ii,
precum ∫i pentru a li se oferi p„r˛ilor posibilitatea de a se
ap„ra conform dispozi˛iilor legale. Consider„ c„ Óncheierea
îtrebuie atacat„ cu recurs, pentru a nu prejudicia partea de
o cale de atac“, cu at‚t mai mult cu c‚t primirea ac˛iunii
de c„tre judec„torul de serviciu, acordarea termenului de
judecat„ ∫i fixarea taxei de timbru reprezint„ etape ale
procedurii necontencioase ce pot fi atacate cu recurs.
Arat„ c„ prin solu˛ionarea cererii de reexaminare de
c„tre aceea∫i instan˛„, chiar de c„tre un alt complet de
judecat„, petentul nu poate beneficia de o instan˛„
impar˛ial„.
De asemenea, mai sus˛ine c„, Ón condi˛iile Ón care
taxele de timbru se stabilesc de c„tre consiliile locale ∫i se
fac venit la bugetul local, iar nu la Ministerul Finan˛elor,
înormal ar fi ca ∫i solu˛ionarea cererii de reexaminare s„
se fac„ de autoritatea local„ competent„“. Ca atare, de
lege lata, solu˛ionarea cererii de reexaminare de c„tre
instan˛a de judecat„ constituie o imixtiune a acesteia Ón
actul administrativ (al autorit„˛ii locale). Pentru ca instan˛ele
de judecat„ s„ poat„ solu˛iona cererile privind taxele
judiciare de timbru ar trebui ca fondurile provenite din
aceste taxe s„ fie v„rsate la Ministerul Justi˛iei, Ón caz
contrar fiind Ónc„lcat art. 1 alin. (4) din Constitu˛ie.
Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia invocat„ nu are leg„tur„ cu solu˛ionarea Ón fond a
cererii contestatoarei.
Œn acela∫i timp, apreciaz„ c„ modul de reglementare a
solu˛ion„rii cererii de reexaminare nu contravine dispozi˛iilor
constitu˛ionale privind publicitatea ∫edin˛elor de judecat„, Ón
Codul de procedur„ civil„ fiind reglementate mai multe

3

situa˛ii Ón care judecarea anumitor cereri nu se face Ón
∫edin˛„ public„.
Ra˛iunea textului pretins Ónc„lcat este de a asigura, prin
publicitatea ∫edin˛ei de judecat„, posibilitatea real„ pentru
p„r˛i de a-∫i face ap„rarea. Œn spe˛„ Óns„, solu˛ionarea
cererii de reexaminare Ón Camera de consiliu nu este de
natur„ s„ Óncalce dreptul la ap„rare al p„r˛ilor, at‚t timp
c‚t contestatorul are posibilitatea de a-∫i sus˛ine cererea
at‚t Ón scris, c‚t ∫i verbal.
Œn concluzie, instan˛a de judecat„ consider„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a îart. V pct. 2 din Legea
nr. 195/2004 de modificare ∫i completare a art. 18 alin. (3)
din Legea nr. 146/1997“ este neÓntemeiat„.
Potrivit dispozi˛iilor 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 formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Guvernul constat„ c„, de∫i caracterul public al
dezbaterilor este consacrat cu valoare de principiu Ón
Constitu˛ie, art. 126 din Legea fundamental„ permite ca,
prin lege, s„ se deroge de la caracterul public al
dezbaterilor. O astfel de derogare este cuprins„ Ón art. 18
alin. (3) din Legea nr. 146/1997. De asemenea, arat„ c„
art. 129 din Constitu˛ie consacr„ stabilirea prin lege a
c„ilor de atac Ómpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti.
Nici din perspectiva dreptului la un recurs efectiv,
prev„zut de art. 13 din Conven˛ia pentru ap„rarea
depturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, nu exist„ o
Ónc„lcare, deoarece o asemenea cale de atac o reprezint„
tocmai cererea de reexaminare reglementat„ de art. 18 din
Legea nr. 146/1997.
Œn ceea ce prive∫te destina˛ia sumelor rezultate din
perceperea taxei de timbru, opineaz„ Ón sensul c„
stabilirea cuantumului acestora ∫i solu˛ionarea cererilor de
reexaminare de c„tre instan˛ele judec„tore∫ti nu impieteaz„
Ón nici un fel asupra principiului separa˛iei puterilor Ón stat
∫i deci nu are nici o relevan˛„ din perspectiva art. 1
alin. (4) din Constitu˛ie.
Œn concluzie, Guvernul consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 18 alin. (3) din Legea
nr. 146/1997 urmeaz„ s„ fie respins„ ca neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ nu poate fi re˛inut„
critica de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. V pct. 2
din Legea nr. 195/2004 fa˛„ de art. 127 din Constitu˛ie. Œn
acest sens, arat„ c„ Legea fundamental„ las„ Ón sarcina
legiuitorului s„ stabileasc„ Ón ce cazuri ∫edin˛ele de
judecat„ nu sunt publice, precum ∫i c„, Ón conformitate cu
dispozi˛iile art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, stabilirea
procedurii de judecat„ este de competen˛a legiuitorului.
Œn concluzie, Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile
art. V pct. 2 din Legea nr. 195/2004 sunt constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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 procurorului ∫i dispozi˛iile de
lege criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
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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), 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. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind
taxele judiciare de timbru, astfel cum au fost modificate
prin art. V pct. 2 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2003 privind
modificarea ∫i completarea Codului de procedur„ civil„,
ordonan˛„ publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 470 din 26 mai 2004. Textul de lege criticat are
urm„torul con˛inut: îCererea se solu˛ioneaz„ Ón camera de
consiliu de un alt complet, f„r„ citarea p„r˛ilor, prin Óncheiere
irevocabil„.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile de lege criticate
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 1 alin. (3), (4) ∫i
(5), art. 11 alin. (1), art. 20, art. 21 alin. (3), art. 24, 124,
127 ∫i 129, care au urm„torul con˛inut:
— Art. 1 alin. (3), (4) ∫i (5): î(3) Rom‚nia este stat de
drept, democratic ∫i social, Ón care demnitatea omului,
drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor, libera dezvoltare a
personalit„˛ii umane, dreptatea ∫i pluralismul politic reprezint„
valori supreme, Ón spiritul tradi˛iilor democratice ale poporului
rom‚n ∫i idealurilor Revolu˛iei din decembrie 1989, ∫i sunt
garantate.
(4) Statul se organizeaz„ potrivit principiului separa˛iei ∫i
echilibrului puterilor — legislativ„, executiv„ ∫i judec„toreasc„ —
Ón cadrul democra˛iei constitu˛ionale.
(5) Œn Rom‚nia, respectarea Constitu˛iei, a suprema˛iei sale
∫i a legilor este obligatorie.“;
— Art. 11 alin. (1): îStatul rom‚n se oblig„ s„
Óndeplineasc„ Óntocmai ∫i cu bun„-credin˛„ obliga˛iile ce-i revin
din tratatele la care este parte.“;
— Art. 20: î(1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile
∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor fi interpretate ∫i aplicate Ón
concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, cu
pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte.
(2) Dac„ exist„ neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
Rom‚nia este parte, ∫i legile interne, au prioritate
reglement„rile interna˛ionale, cu excep˛ia cazului Ón care
Constitu˛ia sau legile interne con˛in dispozi˛ii mai favorabile.“;
— Art. 21 alin. (3): îP„r˛ile au dreptul la un proces
echitabil ∫i la solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen rezonabil.“;
— Art. 24: î(1) Dreptul la ap„rare este garantat.
(2) Œn tot cursul procesului, p„r˛ile au dreptul s„ fie asistate
de un avocat, ales sau numit din oficiu.“;
— Art. 124: î(1) Justi˛ia se Ónf„ptuie∫te Ón numele legii.
(2) Justi˛ia este unic„, impar˛ial„ ∫i egal„ pentru to˛i.
(3) Judec„torii sunt independen˛i ∫i se supun numai legii.“;
— Art. 127: î™edin˛ele de judecat„ sunt publice, afar„ de
cazurile prev„zute de lege.“;
— Art. 129: Œmpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti, p„r˛ile
interesate ∫i Ministerul Public pot exercita c„ile de atac, Ón
condi˛iile legii.“
De asemenea, autorul excep˛iei consider„ c„ se Óncalc„
∫i dispozi˛iile art. 6 §1 ∫i art. 13 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
care au urm„torul cuprins:
— Art. 6 §1: Orice persoan„ are dreptul la judecarea Ón
mod echitabil, Ón mod public ∫i Óntr-un termen rezonabil a
cauzei sale, de c„tre o instan˛„ independent„ ∫i impar˛ial„,

instituit„ de lege, care va hot„rÓ fie asupra Ónc„lc„rii drepturilor
∫i obliga˛iilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei
oric„rei acuza˛ii Ón materie penal„ Óndreptate Ómpotriva sa.
Hot„r‚rea trebuie s„ fie pronun˛at„ Ón mod public, dar accesul
Ón sala de ∫edin˛„ poate fi interzis presei ∫i publicului pe
Óntreaga durat„ a procesului sau a unei p„r˛i a acestuia, Ón
interesul moralit„˛ii, al ordinii publice ori al securit„˛ii na˛ionale
Óntr-o societate democratic„, atunci c‚nd interesele minorilor
sau protec˛ia vie˛ii private a p„r˛ilor la proces o impun, sau Ón
m„sura considerat„ absolut necesar„ de c„tre instan˛„, atunci
c‚nd, Ón Ómprejur„ri speciale, publicarea ar fi de natur„ s„
aduc„ atingere intereselor justi˛iei.
— Art. 13: îOrice persoan„, ale c„rei drepturi ∫i libert„˛i
recunoscute de prezenta conven˛ie au fost Ónc„lcate, are
dreptul s„ se adreseze efectiv unei instan˛e na˛ionale, chiar ∫i
atunci c‚nd Ónc„lcarea s-ar datora unor persoane care au
ac˛ionat Ón exercitarea atribu˛iilor lor oficiale.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
Constitu˛ional„ constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i, Ón
consecin˛„, urmeaz„ a fi respins„ pentru urm„toarele
considerente:
De∫i obiectul textului criticat Ól constituie o norm„
procedural„ care reglementeaz„ solu˛ionarea cererii de
reexaminare Ómpotriva Óncheierii de stabilire a taxei de
timbru, a∫adar un incident procedural prealabil antam„rii
fondului de c„tre instan˛a de judecat„, autorul excep˛iei
face total abstrac˛ie de aceast„ particularitate esen˛ial„,
at‚t textele constitu˛ionale de referin˛„ indicate, c‚t ∫i
argumentele criticate l„s‚nd impresia c„ Ón discu˛ie ar fi o
norm„ av‚nd ca obiect reglementarea solu˛ion„rii Ón fond a
litigiului. Din acest motiv ra˛ionamentul este viciat, iar
concluzia desprins„, aceea a neconstitu˛ionalit„˛ii normei de
lege criticate, este neÓntemeiat„.
Œn condi˛iile Ón care Ón discu˛ie este o chestiune
prealabil„, solu˛ionarea acesteia este guvernat„ de
principiul celerit„˛ii, care ar fi grav afectat prin aplicarea Ón
materie a principiilor oralit„˛ii ∫i contradictorialit„˛ii, a
obligativit„˛ii cit„rii p„r˛ilor, ca ∫i a posibilit„˛ii exercit„rii
unei c„i de atac Ómpotriva Óncheierii de solu˛ionare a cererii
de reexaminare.
Aceast„ procedur„ derogatorie, stabilit„ de legiuitor Ón
cadrul competen˛ei sale constitu˛ionale, are Ón vedere
asigurarea dreptului la un proces echitabil, Ón mod evident
afectat, prin prelungirea sa artificial„, Ón maniera
preconizat„ de autorul excep˛iei.
Nu se poate re˛ine, ca un fine de neconstitu˛ionalitate,
nici pretinsa Ónc„lcare a principiului oralit„˛ii, Ón m„sura Ón
care Constitu˛ia, consacr‚ndu-l prin art. 127, prevede Ón
acela∫i articol posibilitatea legiuitorului de a deroga de la
el.
Œn ceea ce prive∫te principiul contradictorialit„˛ii, acesta
nu este consacrat ca atare de Legea fundamental„ ∫i, mai
mult dec‚t at‚t, nici nu este de esen˛a procedurii Ón
materie, Ón cadrul c„reia contrarietatea de interese, care
impune ∫i justific„ acest principiu, nu intervine Óntre p„r˛i, ci
Óntre reclamant, Ón calitate de debitor, ∫i stat, Ón calitate de
creditor.
Nici critica av‚nd ca obiect inexisten˛a unei c„i de atac
Ómpotriva Óncheierii de solu˛ionare a cererii de reexaminare
nu poate fi primit„, Ón condi˛iile Ón care, potrivit art. 129 din
Constitu˛ie, stabilirea c„ilor de atac este de competen˛a
legiuitorului.
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Œn final, nu poate fi re˛inut„ nici critica referitoare la
Ónc„lcarea principiului separa˛iei puterilor, argumentat„ pe
baza unei pretinse imixtiuni a instan˛elor de judecat„,
autorul excep˛iei consider‚nd c„, de vreme ce îtaxele de
timbru se stabilesc de consiliile locale, normal ar fi ca ∫i
solu˛ionarea cererii de reexaminare s„ se fac„ de
autoritatea local„ competent„“. O atare sus˛inere apare cel
pu˛in hazardat„ dac„ se are Ón vedere c„ ceea ce se
consider„ a fi, Ón aceast„ materie, un viciu de
constitu˛ionalitate se subsumeaz„ competen˛ei generale a

5

instan˛elor judec„tore∫ti de aplicare a legii la situa˛ii
concrete. Or, a∫a fiind, dac„ s-ar accepta sus˛inerea
autorului excep˛iei, s-ar putea conchide c„ activitatea puterii
judec„tore∫ti constituie o imixtiune Ón actul de legiferare ∫i,
pe cale de consecin˛„, o Ónc„lcare a principiului separa˛iei
puterilor. Œn realitate, reglementarea Ón cauz„, Ón
concordan˛„ cu reglementarea de drept comun, consacr‚nd
competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti Ón termenii Ón care o
face, departe de a contraveni principiului separa˛iei
puterilor, Ói d„ expresie.

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

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. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, excep˛ie ridicat„ de Liliana Poenaru Ón Dosarul nr. 14.053/2004 al Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 27 ianuarie 2005.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina Toma

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 FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea ∫i completarea ordinului de plat„
pentru Trezoreria Statului (OPT)
Œn temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 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,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice privind
utilizarea ∫i completarea ordinului de plat„ pentru Trezoreria
Statului (OPT), cuprinse Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice, Direc˛ia
general„ de gestiune a impozitelor ∫i contribu˛iilor, Direc˛ia
general„ de colectare a crean˛elor bugetare, Direc˛ia general„

a tehnologiei informa˛iei, direc˛iile generale ale finan˛elor
publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, administra˛iile
finan˛elor publice ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti ∫i
Direc˛ia general„ de administrare a marilor contribuabili vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 4 martie 2005.
Nr. 246.
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ANEX√

NORME METODOLOGICE
privind utilizarea ∫i completarea ordinului de plat„ pentru Trezoreria Statului (OPT)
Art. 1. — Ordinul de plat„ pentru trezoreria statului
(OPT) este un instrument de plat„ pentru efectuarea de
pl„˛i c„tre ∫i de la Trezoreria Statului, care se supune
prevederilor Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 2/2005 privind ordinul de plat„ utilizat Ón opera˛iuni de
transfer credit ∫i prezentelor norme metodologice.
Art. 2. — Ordinele de plat„ pentru Trezoreria Statului
(OPT) se utilizeaz„ de c„tre pl„titori astfel:
a) persoane juridice ∫i persoane fizice (agen˛i economici
∫i al˛i pl„titori), pentru:
— achitarea impozitelor, taxelor ∫i a altor obliga˛ii,
inclusiv restituiri din finan˛area anilor preceden˛i datorate
bugetului de stat, bugetului asigur„rilor sociale de stat,
bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, bugetului
Trezoreriei Statului, bugetelor de venituri proprii ale
institu˛iilor publice, inclusiv a sumelor datorate Ministerului
Finan˛elor Publice;
— achitarea Ón contul institu˛iilor publice a sumelor
reprezent‚nd contravaloarea serviciilor prestate, bunurilor
livrate ∫i a lucr„rilor executate de c„tre acestea;
— transferul Ón conturile proprii deschise la institu˛iile de
credit sau, dup„ caz, la Banca Na˛ional„ a Rom‚niei al
sumelor Óncasate Ón conturi deschise la Trezoreria Statului
∫i alte pl„˛i efectuate din aceste conturi, conform
reglement„rilor legale Ón vigoare;
b) ordonatori de credite, pentru:
— achitarea impozitelor, taxelor ∫i a altor obliga˛ii
datorate bugetului de stat, bugetului asigur„rilor sociale de
stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor locale ∫i
bugetelor fondurilor speciale;
— achitarea obliga˛iilor c„tre furnizori ∫i creditori, vir„ri
de sume reprezent‚nd transferuri ∫i subven˛ii, restituiri de
venituri bugetare Óncasate necuvenit;
c) Ministerul Finan˛elor Publice ∫i unit„˛ile descentralizate,
pentru:
— restituiri de venituri bugetare Óncasate necuvenit,
compens„ri ∫i regulariz„ri din bugetul de stat ∫i din
celelalte bugete; vir„ri de sume din fonduri publice
gestionate de Ministerul Finan˛elor Publice Ón numele
statului, inclusiv pl„˛i pentru datoria public„ intern„ ∫i
extern„, ramburs„ri de credite, precum ∫i alte pl„˛i.
Art. 3. — Ordinul de plat„ pentru Trezoreria Statului
(OPT) se completeaz„ de c„tre pl„titori distinct pentru
fiecare tip de obliga˛ie bugetar„.
Art. 4. — (1) Ordinele de plat„ pentru Trezoreria
Statului (OPT) pot fi completate de c„tre pl„titori pe suport
de h‚rtie (Ón dou„ exemplare, din care exemplarul nr. 2
r„m‚ne la pl„titor, iar exemplarul nr. 1 se depune la
institu˛ia ini˛iatoare, care poate fi institu˛ie de credit sau
unitate a Trezoreriei Statului) sau pe suport electronic, Ón
func˛ie de termenii ∫i condi˛iile contractuale convenite cu
institu˛ia ini˛iatoare, cu respectarea preciz„rilor din
prezentele norme metodologice.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), Ón cazul
pl„˛ilor efectuate pentru achitarea obliga˛iilor prev„zute la
art. 5 lit. j) pct. 5 ∫i 6, institu˛iile ini˛iatoare au obliga˛ia de
a semna ∫i de a ∫tampila exemplarul nr. 2 al ordinului de
plat„ pentru Trezoreria Statului, care r„m‚ne la pl„titor, Ón
scopul confirm„rii debit„rii contului pl„titorului cu suma
respectiv„.

(3) Œn cazul ordinelor de plat„ pentru Trezoreria Statului
Óntocmite pe suport h‚rtie, exemplarul nr. 2 re˛inut de
pl„titor constituie document justificativ pentru Ónregistrarea
opera˛iunii Ón contabilitate, numai Ómpreun„ cu extrasul de
cont eliberat de c„tre institu˛ia bancar„ sau unitatea
Trezoreriei Statului ini˛iatoare. R„spunderea pentru situa˛iile
Ón care datele Ónscrise Ón cele dou„ exemplare ale
ordinelor de plat„ pentru Trezoreria Statului Óntocmite pe
suport h‚rtie sunt diferite revine exclusiv pl„titorului.
Institu˛ia ini˛iatoare are r„spunderea prelu„rii informa˛iilor de
pe OPT Ón format electronic Ón conformitate cu exemplarul
nr. 1 depus de c„tre pl„titor.
(4) Formularul îOrdin de plat„ pentru Trezoreria Statului
(OPT)“ se genereaz„ cu ajutorul programului de asisten˛„
pus la dispozi˛ie de Ministerul Finan˛elor Publice. Programul
de asisten˛„ este distribuit contribuabililor gratuit de unit„˛ile
fiscale subordonate sau poate fi desc„rcat de pe serverul
de web al Ministerului Finan˛elor Publice, la adresa
www.mfinante.ro/informatii contribuabil/sistem fiscal/programe
utile. Formularul îOrdin de plat„ pentru Trezoreria Statului
(OPT)“ poate fi completat fie cu ajutorul programului de
asisten˛„ pus la dispozi˛ie de Ministerul Finan˛elor Publice,
fie manual.
Art. 5. — Elementele din formular se completeaz„
astfel:
a) Ón rubrica îNr.“ se Ónscrie num„rul ordinului de plat„
atribuit de c„tre pl„titor;
b) Ón rubrica îPL√TIfiI“ se Ónscrie suma Ón cifre; cifrele
se aliniaz„ de la dreapta la st‚nga;
c) Ón rubrica îLEI, adic„“ se Ónscrie, cite˛ ∫i,
recomandabil, f„r„ pauz„ Óntre cuvinte, suma Ón litere;
d) Ón rubrica îPL√TITOR“ se Ónscrie denumirea
pl„titorului;
e) Ón rubrica îCod de identificare fiscal„“ se Ónscrie
codul de identificare fiscal„ al pl„titorului (cod de
Ónregistrare fiscal„ sau cod unic de Ónregistrare, CNP sau
num„r de identificare fiscal„, dup„ caz);
f) Ón rubrica îAdresa“ se Ónscrie adresa pl„titorului;
g) Ón spa˛iul marcat îCod IBAN pl„titor“ se completeaz„
codul IBAN al contului care trebuie debitat, deschis de
emitent la institu˛ia ini˛iatoare sau, dup„ caz, de institu˛ia
emitent„;
h) Ón rubrica îCodul BIC“ se Ónscrie codul BIC al
institu˛iei ini˛iatoare;
i) Ón rubrica îDe la“ se Ónscrie identitatea institu˛iei
ini˛iatoare prin denumire;
j) rubrica îBeneficiar“ se completeaz„ astfel:
1. pentru obliga˛iile bugetare prev„zute Ón anexa nr. A
la Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.870/2004, cu
excep˛ia celor prev„zute la punctele 5—7 de mai jos, se
Ónscrie: buget stat, buget asigur„ri sociale de stat, buget
asigur„ri sociale de s„n„tate, buget asigur„ri de ∫omaj, dup„
caz.
2. pentru obliga˛iile bugetare achitate la bugetele locale
se Ónscrie denumirea unit„˛ii administrativ-teritoriale Ón contul
c„reia se achit„ suma;
3. pentru obliga˛iile bugetare prev„zute Ón anexa nr. 4
la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
finan˛elor publice nr. 1.644/2003 se Ónscrie denumirea casei
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de asigur„ri sau a agen˛iei pentru ocuparea for˛ei de
munc„ Ón contul c„reia se achit„ suma;
4. pentru obliga˛iile de plat„ c„tre institu˛ii publice se
Ónscrie denumirea institu˛iei publice beneficiare;
5. pentru taxe ∫i alte obliga˛ii achitate Ón vam„ se
Ónscrie denumirea unit„˛ii vamale;
6. pentru acccize la uleiuri minerale pl„tite anticipat
livr„rii, de c„tre client Ón numele furnizorului, se Ónscrie
denumirea agentului economic furnizor produc„tor/
procesator;
7. pentru impozitul pe venituri din salarii se Ónscrie
denumirea unit„˛ii pentru care se achit„ impozitul, fie
aceasta persoan„ juridic„ sau sucursal„/punct de lucru,
dup„ caz;
8. pentru amenzi achitate, rubrica îBeneficiar“ se
completeaz„ astfel:
8.1. pentru amenzile datorate bugetelor locale se Ónscrie
denumirea unit„˛ii administrativ-teritoriale Ón contul c„reia se
achit„ suma;
8.2. pentru amenzile datorate bugetului de stat se
Ónscrie:
8.2.1. denumirea unit„˛ii din care face parte agentul
constatator care a aplicat amenda/buget de stat, Ón situa˛ia Ón
care Ón procesul-verbal de constatare a contraven˛iei s-a
consemnat codul fiscal al acestuia;
8.2.2. buget de stat, Ón situa˛ia Ón care Ón procesul-verbal
de constatare a contraven˛iei nu s-a consemnat codul fiscal
al unit„˛ii din care face parte agentul constatator;
9. pentru pl„˛i dispuse din conturi deschise la Trezoreria
Statului pentru alte destina˛ii (de exemplu: achitarea Ón
conturile agen˛ilor economici deschise la Trezoreria Statului
a sumelor reprezent‚nd contravaloarea bunurilor
achizi˛ionate, serviciilor prestate sau lucr„rilor executate
institu˛iilor publice; virarea soldurilor conturilor de
disponibilit„˛i ale agen˛ilor economici Ón conturi bancare;
transferul sumelor aferente drepturilor salariale Ón conturile
de card deschise la b„nci pe numele salaria˛ilor institu˛iilor
publice; pl„˛i privind distribuirea sumelor Óncasate prin
valorificarea bunurilor mobile ∫i imobile din procesul de
executare silit„ etc.) se Ónscrie denumirea beneficiarului
sumei;
10. pentru celelalte obliga˛ii bugetare se Ónscrie
denumirea bugetului c„ruia i se cuvin sumele respective;
k) Ón rubrica îCod de identificare fiscal„“ se Ónscrie
codul de identificare fiscal„ al beneficiarului, dup„ cum
urmeaz„:
1. codul de identificare fiscal„ al contribuabilului, pentru
obliga˛iile bugetare prev„zute la lit. j) pct. 1;
2. codul de identificare fiscal„ al prim„riei, pentru
obliga˛iile bugetare prev„zute la lit. j) pct. 2;
3. codul de identificare fiscal„ al casei de asigur„ri sau
al agen˛iei pentru ocuparea for˛ei de munc„, pentru
obliga˛iile men˛ionate la lit. j) pct. 3;
4. codul de identificare fiscal„ al institu˛iei publice,
pentru obliga˛iile de plat„ prev„zute la lit. j) pct. 4;
5. codul de identificare fiscal„ al unit„˛ii vamale, pentru
taxele ∫i obliga˛iile achitate Ón vam„, prev„zute la lit. j)
pct. 5;
6. codul de identificare fiscal„ al agentului economic
furnizor produc„tor/procesator, pentru accizele la uleiuri
minerale, prev„zute la lit. j) pct. 6;
7. codul de identificare fiscal„ al entit„˛ilor prev„zute la
lit. j) pct. 7;
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8. codul de identificare fiscal„ al prim„riei, pentru
obliga˛iile prev„zute la lit. j) pct. 8.1; codul de identificare
fiscal„ al unit„˛ii din care face parte agentul constatator,
pentru obliga˛iile prev„zute la lit. j) pct. 8.2.1, sau codul de
identificare fiscal„ al contravenientului, pentru obliga˛iile
prev„zute la lit. j) pct. 8.2.2;
9. codul de identificare fiscal„ al beneficiarului sumei,
pentru pl„˛ile men˛ionate la lit. j) pct. 9;
10. codul de identificare fiscal„ atribuit Trezoreriei
Statului (8609468), pentru obliga˛iile bugetare prev„zute la
lit. j) pct. 10;
l) Ón spa˛iul marcat îCod IBAN beneficiar“ se Ónscrie
codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli
bugetare sau contului de disponibilit„˛i, dup„ caz, Ón care
se achit„ suma. La completarea codurilor IBAN se vor
avea Ón vedere urm„toarele preciz„ri:
— obliga˛iile de plat„ prev„zute la lit. j) pct. 1, 8.2.1,
8.2.2 ∫i 10 se achit„ la unit„˛ile Trezoreriei Statului Ón raza
c„rora Ó∫i au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal
contribuabilii;
— obliga˛iile de plat„ prev„zute la lit. j) pct. 2, 3, 4, 5,
6 ∫i 8.1 se achit„ la unit„˛ile Trezoreriei Statului Ón raza
c„rora Ó∫i au deschise conturile beneficiarii sumelor
respective;
— pl„˛ile prev„zute la lit. j) pct. 9 se efectueaz„ la
unit„˛ile Trezoreriei Statului sau la unit„˛ile institu˛iilor de
credit la care Ó∫i au deschise conturile beneficiarii sumelor;
— obliga˛iile de plat„ prev„zute la lit. j) pct. 7 se achit„
la unit„˛ile Trezoreriei Statului Ón raza c„rora Ó∫i au sediul
social/domiciliul sau domiciliul fiscal contribuabilii ∫i,
respectiv, la Direc˛ia Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a
Municipiului Bucure∫ti sau la trezoreriile municipiilor
re∫edin˛„ de jude˛, dup„ caz, pentru marii contribuabili ∫i
sediile secundare ale acestora;
m) Ón rubrica îCodul BIC“ se Ónscrie identitatea institu˛iei
destinatare prin cod BIC;
n) Ón rubrica îLa“ se Ónscrie denumirea unit„˛ii
Trezoreriei Statului sau a unit„˛ii institu˛iei de credit la care
este deschis contul beneficiarului;
o) rubrica îNr. de eviden˛„ a pl„˛ii“ se completeaz„
numai pentru obliga˛iile bugetare prev„zute Ón anexa A la
Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.870/2004, potrivit
preciz„rilor din anexa la acela∫i ordin.
N O T √: Pentru pl„˛ile dispuse prin formularul îOrdin de
plat„ pentru Trezoreria Statului pe suport h‚rtie (OPHT)“,
aprobat prin Normele metodologice ale Ministerului
Finan˛elor ∫i ale B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 16.144/18/1995, îNum„rul de eviden˛„ a pl„˛ii“ se
completeaz„ Ón rubrica îExplica˛ii“;
p) rubrica îReprezent‚nd“ se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
— pentru obliga˛iile bugetare se Ónscrie denumirea
complet„ a obliga˛iei bugetare achitate;
— pentru celelalte categorii de pl„˛i se Ónscrie natura
economic„ a pl„˛ii (de exemplu: îtransfer sold“);
r) Ón rubrica îData emiterii“ se Ónscrie clar ∫i vizibil de
c„tre pl„titor data (ziua, luna, anul) la care este emis
ordinul de plat„ pentru Trezoreria Statului (OPT);
s) Ón rubrica îData debit„rii“ se Ónscrie clar ∫i vizibil de
c„tre institu˛ia ini˛iatoare data (ziua, luna, anul) la care este
debitat contul pl„titorului. Aceast„ informa˛ie se
completeaz„ Ón mesajele electronice de pl„˛i de c„tre
institu˛ia ini˛iatoare, Ón c‚mpul 70 pe r‚ndul al doilea, Ón
rubrica îData pl„˛ii“, Ón conformitate cu prevederile
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Normelor B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 1/2005 privind
modul unitar de completare a men˛iunilor din ordinele de
plat„ Ón mesajele electronice utilizate Ón sistemul ReGIS ∫i
Ón casa de compensare automat„.
Art. 6. — (1) Formularul îOrdin de plat„ pentru
Trezoreria Statului (OPT)“, aprobat prin prezentele norme
metodologice, se utilizeaz„ numai pentru decont„ri Ón
cadrul Sistemului electronic de pl„˛i.

(2) Datele privind intrarea Ón func˛iune a Sistemului
electronic de pl„˛i, at‚t pentru pl„˛i intertrezorerii, c‚t ∫i
pentru pl„˛i interbancare (de mic„ ∫i mare valoare) vor fi
publicate pe site-ul Ministerului Finan˛elor Publice
(www.mfinante.ro) ∫i la sediile unit„˛ilor Trezoreriei Statului.
Art. 7. — Modelul formularului îOrdin de plat„ pentru
Trezoreria Statului (OPT)“ este prev„zut Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentele norme metodologice.
ANEX√*)
la normele metodologice

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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