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REPUBLIC√RI
H O T √ R ¬ R E A G U V E R N U L U I Nr. 514/1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan˛ei Guvernului nr. 128/1998 pentru
reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului*)
Articol unic. — Se aprob„ Normele metodologice de
aplicare a Ordonan˛ei Guvernului nr. 128/1998 pentru
reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor

confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului, cuprinse Ón anexa care face parte din prezenta
hot„r‚re.
ANEX√

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonan˛ei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare
a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului
CAPITOLUL I
Declararea ∫i preluarea bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului
Art. 1. — (1) De˛in„torii de bunuri au obliga˛ia s„ declare
bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului ∫i s„ le predea direc˛iilor generale ale
finan˛elor publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti ori
administra˛iilor finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti, Ón
termen de 10 zile de la data primirii documentului care
constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu

excep˛ia bunurilor care nu Óndeplinesc condi˛iile legale de
comercializare ∫i a bunurilor prev„zute la art. 4 alin. (2) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea
modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor confiscate sau
intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului, aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 98/1999, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, denumit„ Ón continuare ordonan˛„.
(2) Œn cadrul termenului prev„zut la alin. (1) direc˛iile
generale ale finan˛elor publice jude˛ene, a municipiului
Bucure∫ti sau administra˛iile finan˛elor publice de sector din
cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti, dup„ caz, au obliga˛ia de a prelua bunurile

*) Republicat„ Ón temeiul art. IV din Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.175/2004 privind modificarea ∫i completarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonan˛ei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 514/1999, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 52 din
17 ianuarie 2005, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Hot„r‚rea Guvernului nr. 514/1999 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999 ∫i ulterior a mai fost
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.049 din 12 noiembrie 2004.
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confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului.
(3) Procedura de declarare a bunurilor confiscate sau
intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului, la
direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene, a municipiului
Bucure∫ti sau la administra˛iile finan˛elor publice de sector din
cadrul acesteia, precum ∫i de c„tre unit„˛ile autorit„˛ii vamale,
se stabile∫te prin ordin al ministrului finan˛elor publice, cu
respectarea principiului teritorialit„˛ii.
(4) Bunurile intrate Ón proprietatea privat„ a statului, care
nu Óndeplinesc condi˛iile legale de comercializare, vor fi
distruse pe cheltuiala de˛in„torului sau, dup„ caz, a
persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate.
Distrugerea acestor bunuri se va efectua Ón prezen˛a ∫i cu
confirmarea prin semn„tur„ a unei comisii de preluare ∫i
distrugere formate din c‚te un reprezentant desemnat de
de˛in„tor, de Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor, Ministerul Finan˛elor Publice, Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor ∫i de Ministerul Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor.
(5) Comisia prev„zut„ la alin. (4) are ca atribu˛ii stabilirea
bunurilor care Óndeplinesc condi˛iile de comercializare ∫i
distrugerea celor care nu le Óndeplinesc. Bunurile care
Óndeplinesc condi˛iile de comercializare vor fi predate de
de˛in„tor organelor de valorificare, pe baza procesului-verbal
de predare-primire.
(6) Dup„ distrugerea bunurilor comisia de preluare ∫i
distrugere Óncheie un proces-verbal de distrugere, semnat
pentru confirmare de membrii acesteia.
(7) Membrii comisiei de preluare ∫i distrugere prev„zute la
alin. (4) pot fi ∫i membri ai comisiei de evaluare prev„zute la
art. 11 alin. (1) din ordonan˛„ ∫i sunt numi˛i prin decizia
de˛in„torului.
(8) De˛in„torii bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului au obliga˛ia s„ inventarieze
bunurile respective, lu‚nd Ón acela∫i timp ∫i m„surile de
p„strare ∫i de conservare corespunz„toare a acestora.
Art. 2. — (1) Declararea bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului se face pe baz„
de borderou la direc˛iile generale ale finan˛elor publice
jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti ori la administra˛iile
finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei Generale a
Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti.
(2) Predarea ∫i preluarea bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului se consemneaz„
Óntr-un proces-verbal de predare-primire. Procesul-verbal de
predare-primire ∫i borderoul prev„zut la alin. (1) cuprind datele
de identificare a acestora, dup„ caz:
a) num„rul procesului-verbal, data, ora ∫i locul Óncheierii
acestuia;
b) num„rul curent;
c) denumirea, felul ∫i natura fiec„rui bun, descrierea
am„nun˛it„;
d) unitatea de m„sur„;
e) cantitatea;
f) provenien˛a — din import sau indigen;
g) marca, seria, anul de fabrica˛ie;
h) starea fizic„ — bun nou sau utilizat;
i) baza legal„ de trecere Ón proprietatea privat„ a statului;
j) num„rul actului de trecere Ón proprietatea privat„ a
statului;
k) semn„turile de predare-primire.
(3) Procesul-verbal de predare-primire se Óntocme∫te Ón
dou„ exemplare, dintre care un exemplar r„m‚ne la
de˛in„torul bunurilor, iar cel„lalt exemplar se pred„ direc˛iilor
generale ale finan˛elor publice jude˛ene sau a municipiului
Bucure∫ti ori administra˛iilor finan˛elor publice de sector din
cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti.
(4) Bunurile prev„zute la art. 6 alin. (3) ∫i (4) din
ordonan˛„ se declar„, Ón termen de 48 de ore, direc˛iilor
generale ale finan˛elor publice jude˛ene sau a municipiului

Bucure∫ti ori administra˛iilor finan˛elor publice de sector din
cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti. Aceste bunuri se predau de c„tre de˛in„tor, de
Óndat„, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice
autorizate s„ comercializeze aceste bunuri c„tre popula˛ie, Ón
baza procesului-verbal de predare-primire, Ón care se Ónscrie
cantitatea de bunuri predat„. Procesul-verbal de predareprimire este Ónaintat, Ón termen de 48 de ore, organelor de
valorificare ∫i este Ónso˛it de o copie de pe nota de intrarerecep˛ie.
(5) Bunurile mobile ∫i imobile, titlurile de valoare care
provin din succesiuni f„r„ mo∫tenitori legali sau testamentari,
intr„, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului dup„
emiterea certificatului de vacan˛„ succesoral„ de c„tre birourile
notarilor publici.
(6) Bunurile mobile ∫i imobile, titlurile de valoare care
provin din succesiuni f„r„ mo∫tenitori legali sau testamentari
se valorific„, dup„ ob˛inerea certificatului de vacan˛„
succesoral„, inventarierea, preluarea ∫i evaluarea acestora, de
c„tre direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene sau a
municipiului Bucure∫ti.
(7) Sumele consemnate, potrivit legii, Ón orice scop, pe
numele persoanelor fizice sau juridice, la dispozi˛ia organelor
judiciare, pentru care s-a dispus restituirea ∫i nu s-a cerut
ridicarea lor de c„tre cei care le-au depus ori de c„tre cei
care erau Óndrept„˛i˛i s„ le ridice Ón termenul de prescrip˛ie
prev„zut de legisla˛ia Ón vigoare, se vireaz„ la bugetul de stat
de c„tre persoanele juridice care le au spre consemnare.
Organele care au dispus consemnarea sumelor au obliga˛ia
s„ le declare direc˛iilor generale ale finan˛elor publice jude˛ene
sau a municipiului Bucure∫ti ori administra˛iilor finan˛elor
publice de sector din cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor
Publice a Municipiului Bucure∫ti, Ón termen de 30 de zile de
la Ómplinirea termenului legal de prescrip˛ie.
(8) Bunurile mobile ∫i imobile, precum ∫i titlurile de valoare
care provin din dona˛ii intr„, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului, Ón baza unui act autentic Óntocmit de
donator.
(9) Bunurile mobile ∫i imobile prev„zute la art. 7 din Legea
nr. 314/2001 pentru reglementarea situa˛iei unor societ„˛i
comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, intr„, de
drept, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului, titlul de
proprietate constituindu-l Óncheierea judec„torului-delegat prin
care s-a dispus radierea. Bunurile se predau de c„tre
lichidatori, pe baz„ de proces-verbal de predare-primire,
organelor de valorificare.
(10) Mijloacele de plat„ Ón valut„ liber convertibil„,
confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului, se depun de c„tre de˛in„torii acestora, Ón termen de
48 de ore, Ón conturile Ón valut„ deschise pe seama organelor
de valorificare la b„ncile comerciale selectate de acestea ∫i
se declar„ organelor de valorificare Ón cadrul aceluia∫i termen,
Ómpreun„ cu o copie a actului de confiscare, Ón cazul
confisc„rii. Selectarea b„ncilor se face Ón func˛ie de facilit„˛ile
oferite care vor fi stabilite prin protocol.
(11) Valorificarea mijloacelor de plat„ Ón valut„ liber
convertibil„, confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului, se realizeaz„ prin virarea de c„tre b„ncile
comerciale, Ón contul 50.85 îDisponibil din valorificarea
bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului conform Ordonan˛ei Guvernului nr. 128/1998
pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a
bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare“, deschis pe seama organelor de valorificare la
Trezoreria Statului, a contravalorii Ón lei a mijloacelor de plat„
Ón valut„, Ón baza ordinului de v‚nzare de valut„ emis de
organul de valorificare.
Art. 3. — (1) Persoana care g„se∫te un bun mobil care
nu Ói apar˛ine ∫i nu are posibilitatea s„ Ól predea proprietarului
este obligat„ s„ Ól predea Ón termen de 10 zile unit„˛ii de
poli˛ie pe a c„rei raz„ teritorial„ a fost g„sit bunul respectiv.
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(2) Bunurile mobile p„r„site Ón incinta punctelor de control
pentru trecerea frontierei de stat sau Ón apropierea acestora
se predau de c„tre persoana care le-a g„sit organelor poli˛iei
de frontier„, pe baz„ de proces-verbal de predare-primire.
(3) Bunurile mobile p„r„site, g„site Ón apropierea incintei
punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, Ón zona
frontierei de stat, se predau unit„˛ilor poli˛iei de frontier„ pe
baz„ de proces-verbal de predare-primire.
(4) Procesul-verbal de predare-primire Óntocmit de organul
de poli˛ie competent va cuprinde urm„toarele elemente:
a) data, locul Óntocmirii, numele, prenumele ∫i gradul
lucr„torului de poli˛ie, precum ∫i unitatea din care acesta face
parte;
b) identitatea persoanei care a g„sit bunul;
c) descrierea am„nun˛it„ a bunului ∫i a Ómprejur„rilor Ón
care acesta a fost g„sit;
d) datele de identificare a proprietarului bunului g„sit,
atunci c‚nd acesta este cunoscut.
(5) Procesul-verbal de predare-primire prev„zut la alin. (4)
se Óntocme∫te ∫i Ón situa˛ia Ón care organele de poli˛ie sunt
sesizate din oficiu cu privire la existen˛a unui bun mobil
p„r„sit Ón raza teritorial„ de competen˛„.
Art. 4. — (1) Bunurile mobile prev„zute la art. 3 alin. (1),
(2) ∫i (3) se p„streaz„ pe o perioad„ de un an, Ón Ónc„peri
special amenajate, Ón incinta unit„˛ilor de poli˛ie, lu‚ndu-se
m„suri de p„strare ∫i de conservare corespunz„toare a
acestora, p‚n„ la predarea lor efectiv„ spre valorificare.
(2) Termenul de un an Ón care bunurile p„r„site trebuie
p„strate de c„tre organele de poli˛ie competente curge de la
data Óntocmirii procesului-verbal de predare-primire a acestora.
(3) Œn situa˛ia Ón care proprietarul sau mo∫tenitorii legali ai
acestuia se prezint„ la unitatea de poli˛ie competent„ Ónainte
de expirarea termenului de un an, acesta intr„ Ón posesia
bunului reclamat, pe baza unui proces-verbal de predareprimire Ón care se vor consemna ∫i Ómprejur„rile Ón care bunul
a fost p„r„sit.
(4) Bunurile mobile abandonate, ai c„ror proprietari au fost
identifica˛i, dar au renun˛at, printr-o declara˛ie scris„ pe propria
r„spundere, la exercitarea dreptului de proprietate asupra
acestora, se predau de Óndat„ direc˛iilor generale ale finan˛elor
publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti ori
administra˛iilor finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti, dup„
caz, Ón vederea valorific„rii.
(5) Bunurile mobile pentru care s-a dispus restituirea prin
hot„r‚re judec„toreasc„ r„mas„ definitiv„ ∫i irevocabil„ sau
prin ordonan˛a procurorului se consider„ abandonate dac„
proprietarul sau persoana Óndrept„˛it„ nu se prezint„ pentru a
le ridica Ón termen de un an de la data comunic„rii. Bunurile
respective se predau de Óndat„ unit„˛ilor prev„zute la alin. (4).
CAPITOLUL II
Evaluarea ∫i valorificarea bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului
A. Atestarea calit„˛ii bunurilor
Art. 5. — (1) Bunurile de consum alimentar ∫i materiile
prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad
ridicat de perisabilitate, precum ∫i cele care, prin trecerea
timpului, pierd din greutate ori din valoare se supun
valorific„rii f„r„ a fi necesar avizul de calitate, Ón condi˛iile Ón
care se Óncadreaz„ Ón termenul de valabilitate men˛ionat pe
ambalaj. Œn situa˛ia Ón care pentru aceste bunuri se dep„∫e∫te
termenul de valabilitate men˛ionat pe ambalaj este interzis„
valorificarea lor pentru consumul uman. Valorificarea acestora
se face en detail sau angro, cu plata integral„ sau Ón
maximum 5 zile lucr„toare de la data v‚nz„rii.
(2) Œn situa˛ia Ón care exist„ incertitudini privind calitatea
sau termenul de valabilitate a bunurilor se ob˛ine avizul de
calitate prin care se atest„ c„ acestea sunt apte pentru a fi
comercializate.
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(3) Pentru bunurile pe al c„ror ambalaj nu este Ónscris
termenul de valabilitate se solicit„ avizul de calitate prin care
se atest„ c„ acestea sunt apte pentru a fi comercializate.
(4) Avizul de calitate prev„zut la alin. (2) ∫i (3) se emite
de Óndat„ de institu˛iile care de˛in laboratoare de specialitate ∫i
care sunt autorizate Ón acest sens.
(5) Prin bun cu grad ridicat de perisabilitate se Ón˛elege bunul
care Ónregistreaz„ sc„z„minte Ón timpul transportului,
depozit„rii ∫i desfacerii, determinate de procese naturale, cum
sunt: uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, f„r‚mi˛are,
refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte
procese biofizice asem„n„toare Ón procesul de comercializare.
Art. 6. — Institu˛iile abilitate prin lege s„ ateste calitatea
m„rfurilor Ón vederea comercializ„rii sunt obligate s„ emit„
avizul de calitate Ón termen de maximum 15 zile de la data
solicit„rii acestuia de c„tre organul de valorificare, cu excep˛ia
situa˛iei prev„zute la art. 5 alin. (4).
B. Evaluarea bunurilor
Art. 7. — (1) Dup„ preluarea bunurilor confiscate sau
intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului comisia
de evaluare procedeaz„ la evaluarea acestora Ón maximum
21 de zile, cu excep˛ia bunurilor care necesit„ expertizarea Ón
vederea evalu„rii.
(2) Rezultatele evalu„rii sunt consemnate Óntr-un procesverbal de evaluare Óntocmit de comisia de evaluare Ón
3 exemplare, semnat de membrii acesteia ∫i avizat de
directorul executiv al direc˛iei generale a finan˛elor publice
jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i, dup„ caz, de
∫eful administra˛iei finan˛elor publice de sector din cadrul
Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti.
(3) Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este
coordonat„ de directorul executiv al direc˛iei generale a
finan˛elor publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti ori de
∫efii administra˛iilor finan˛elor publice de sector din cadrul
Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti, care solu˛ioneaz„ ∫i eventualele probleme
divergente care pot ap„rea pe parcurs Óntre membrii comisiei
de evaluare.
(4) Comisia de evaluare se Óntrune∫te ori de c‚te ori este
necesar.
(5) Directorul executiv al direc˛iei generale a finan˛elor
publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti ori, dup„ caz,
∫eful administra˛iei publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti
stabile∫te prin decizie componen˛a comisiei de evaluare,
inclusiv membrii suplean˛i, Ón scopul Ónlocuirii operative a
membrilor comisiei Ón cazul absen˛ei acestora. Prezen˛a
membrilor comisiei de evaluare este obligatorie.
(6) Œn cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, care sunt valorificate de
administra˛iile finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti, comisia
de evaluare, inclusiv membrii suplean˛i, se constituie Ón baza
deciziei ∫efului administra˛iei finan˛elor publice de sector.
Art. 8. — (1) La evaluarea bunurilor intrate Ón proprietatea
privat„ a statului, comisia de evaluare va avea Ón vedere
pre˛ul actual pentru produse identice sau similare, din care se
deduc adaosul comercial, taxa pe valoarea ad„ugat„ aferent„
adaosului comercial, accizele ∫i care se corecteaz„, dup„ caz,
Ón func˛ie de urm„toarele criterii:
a) gradul de uzur„ fizic„ ∫i moral„ a bunurilor respective;
b) utilitatea bunurilor pentru poten˛ialii cump„r„tori;
c) cantitatea (volumul) bunurilor respective;
d) caracterul sezonier al bunurilor;
e) termenul de valabilitate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic„ tuturor bunurilor intrate Ón
proprietatea privat„ a statului, inclusiv celor pentru care prin
legi speciale se stabilesc pre˛uri impuse.
Art. 9. — (1) Pentru buna desf„∫urare a activit„˛ii de
evaluare, prin decizie a directorului executiv al direc˛iei
generale a finan˛elor publice jude˛ene sau a municipiului
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Bucure∫ti ori a ∫efului administra˛iei finan˛elor publice de
sector din cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a
Municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, pot fi numite subcomisii ale
comisiei de evaluare, care asigur„ informa˛ii scrise privind
pre˛urile actuale pentru produse identice sau similare, Ón
vederea evalu„rii bunurilor.
(2) Œn situa˛ii justificate, Ón func˛ie de natura bunurilor,
comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori
specializa˛i, valoarea stabilit„ de c„tre ace∫tia put‚nd fi
acceptat„ sau corectat„ de comisia de evaluare.
(3) Membrii comisiei de evaluare primesc, fiecare, o
indemniza˛ie lunar„ fix„, stabilit„ prin ordin al ministrului
finan˛elor publice, cu condi˛ia Óntrunirii comisiei de evaluare cel
pu˛in o dat„ pe lun„.
(4) Œn situa˛ia Ón care comisia de evaluare se Óntrune∫te de
mai multe ori pe lun„, iar la aceasta particip„ at‚t membrul
plin, c‚t ∫i membrul supleant, membrul supleant va primi o
indemniza˛ie lunar„ la nivelul celei stabilite pentru membrul
plin prin ordin al ministrului finan˛elor publice, cu condi˛ia
motiv„rii absen˛ei membrului plin.
(5) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din
comisia de licita˛ie.
Art. 10. — (1) Bunurile de consum alimentar ∫i materiile
prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad
ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd
din greutate ori din valoare, inclusiv animalele ∫i p„s„rile vii,
precum ∫i bunurile al c„ror termen de garan˛ie expir„ Ónainte
de data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii ce se pronun˛„ Ón
litigiul al c„rui obiect Ól constituie legalitatea procesului-verbal
de confiscare sunt valorificate de persoanele juridice
specializate sau de persoanele fizice autorizate s„
comercializeze aceste bunuri c„tre popula˛ie.
(2) Valorificarea bunurilor prev„zute la alin. (1) se face la
pre˛ul cu ridicata practicat Ón zon„, care poate fi pre˛ul stabilit
pentru ultima intrare, dup„ caz, f„r„ efectuarea procedurilor de
evaluare.
Art. 11. — (1) Œn cazul bunurilor care nu au putut fi
valorificate prin magazinele proprii, direct de la locul de
depozitare sau de la locul de de˛inere, precum ∫i Ón regim de
consigna˛ie, Ón termen de 30 de zile de la data punerii Ón
v‚nzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea
pre˛urilor stabilite ini˛ial cu p‚n„ la 30% din valoarea stabilit„.
(2) Œn intervalul de 150 de zile de la data primei evalu„ri
se pot face mai multe reevalu„ri succesive, Ón sensul major„rii
sau al reducerii pre˛ului bunurilor, Ón func˛ie de decizia
comisiei de evaluare. Reducerea pre˛urilor bunurilor poate fi
f„cut„ p‚n„ la 75% din pre˛ul stabilit ini˛ial.
(3) Dup„ expirarea termenului de 180 de zile de la data
punerii Ón v‚nzare, cu aprobarea directorului executiv al
direc˛iei generale a finan˛elor publice jude˛ene sau a
municipiului Bucure∫ti, respectiv a ∫efului administra˛iei
finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei Generale a
Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti, bunurile pot fi
valorificate la un pre˛ care nu poate fi mai mic dec‚t cel oferit
de unit„˛ile de colectare ∫i valorificare a de∫eurilor.
Art. 12 — Œn cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit
legii, Ón proprietatea privat„ a statului ∫i care con˛in copii
ilegale ale operelor prev„zute la art. 7 ∫i 8 din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se procedeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
a) organele de˛in„toare au obliga˛ia s„ depun„ bunurile
respective la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor, Ón
vederea distrugerii de c„tre comisia de distrugere constituit„
Ón conformitate cu prevederile art. 5 din Normele metodologice
privind modul de depunere ∫i de distrugere a suporturilor,
materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a
copertelor confiscate, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.095/2000;
b) stocurile de astfel de bunuri confiscate sau intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului Ónainte de
intrarea Ón vigoare a Ordonan˛ei Guvernului nr. 45/2000

privind unele m„suri pentru combaterea producerii ∫i
comercializ„rii neautorizate a fonogramelor, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 624/2001, cu modific„rile ulterioare,
se distrug de c„tre organul de valorificare, cu Ón∫tiin˛area Ón
prealabil a Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor.
C. Valorificarea bunurilor
Art. 13. — (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului se valorific„ de c„tre
organele de valorificare prin magazine proprii, direct de la
locul de depozitare sau de la locul la care acestea se afl„,
prin licita˛ie public„, Ón regim de consigna˛ie ori prin bursele
de m„rfuri, dup„ caz.
(2) Alegerea metodei de valorificare se face de c„tre
directorul executiv al direc˛iei generale a finan˛elor publice
jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, respectiv ∫eful
administra˛iei finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti.
(3) Valorificarea bunurilor intrate Ón proprietatea privat„ a
statului, care nu se afl„ pe teritoriul Rom‚niei, se face
conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului
finan˛elor publice ∫i ministrului afacerilor externe, av‚nd Ón
vedere locul unde acestea se afl„.
Art. 14. — (1) Magazine proprii se pot organiza de c„tre
organul de valorificare Ón condi˛iile Ón care volumul bunurilor
ce urmeaz„ s„ fie v‚ndute asigur„ continuitate Ón func˛ionarea
acestora.
(2) V‚nzarea bunurilor prin magazine proprii se poate face
en detail ∫i/sau angro, la valoarea stabilit„ de comisia de
evaluare.
(3) V‚nzarea bunurilor Ón sistem angro se poate face cu
plata integral„ sau e∫alonat pe o perioad„ de maximum
12 luni. Œn cazul v‚nz„rii Ón rate persoana fizic„ sau juridic„
prezint„ o garan˛ie bancar„ reprezent‚nd contravaloarea a trei
rate lunare ∫i pl„te∫te, Ón momentul ridic„rii bunurilor,
minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se
actualizeaz„ Ón func˛ie de taxa oficial„ a scontului stabilit„ de
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei.
(4) V‚nzarea bunurilor de la locul de depozitare sau de la
locul unde acestea se afl„, Ón sistem angro, se face pe baz„
de factur„ fiscal„.
(5) Œn cazul valorific„rii bunurilor prev„zute la art. 10
persoanele juridice specializate sau persoanele fizice
autorizate s„ comercializeze aceste bunuri vireaz„ la bugetul
de stat sumele Óncasate dup„ deducerea adaosului comercial
sau a comisionului, dup„ caz, ∫i taxa pe valoarea ad„ugat„
aferent„, Ón maximum 5 zile lucr„toare de la data Óncas„rii
contravalorii bunurilor.
Art. 15. — (1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului se valorific„ numai prin licita˛ie
public„.
(2) Fac excep˛ie de la prevederile alin. (1):
a) terenurile agricole situate Ón extravilan;
b) bunurile imobile grevate de datorii Ónscrise Ón pasivul
succesoral;
c) bunurile imobile const‚nd Ón locuin˛e, inclusiv terenurile
pe care sunt amplasate, dac„ apar˛in statului, care nu se
valorific„ Ón termen de 180 de zile de la data evalu„rii;
d) bunurile imobile de˛inute de stat Ón cot„ indiviz„.
(3) Terenurile agricole situate Ón extravilan se valorific„ cu
respectarea dreptului de preem˛iune al coproprietarilor, al
vecinilor ori al arenda∫ilor, potrivit legisla˛iei privind circula˛ia
juridic„ a terenurilor.
(4) Dac„ Ón termen de 45 de zile nici unul dintre titularii
dreptului de preem˛iune nu ∫i-a manifestat dorin˛a de a
cump„ra terenul, acesta se vinde liber, conform prevederilor
alin. (1).
(5) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului, grevate de datorii Ónscrise Ón pasivul
succesoral, pot fi valorificate direct c„tre titularul dreptului de
crean˛„, cu condi˛ia ca acesta s„-∫i exprime op˛iunea de
cump„rare ∫i s„ ofere pre˛ul stabilit de comisia de evaluare
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Ón baza raportului de expertiz„ tehnic„ sau de evaluare, Ón
termen de 30 de zile de la data primirii Ón∫tiin˛„rii Ón acest
sens din partea organului de valorificare. Œn acest caz, crean˛a
asupra statului, atestat„ de certificatul de vacan˛„ succesoral„,
se stinge prin compensare cu crean˛a statului asupra
cump„r„torului, reprezent‚nd contravaloarea imobilului, Ón
conformitate cu prevederile art. 111 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dup„ achitarea de c„tre
cump„r„tor a diferen˛ei Ón contul 50.85 îDisponibil din
valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului conform Ordonan˛ei Guvernului
nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de
valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare“. Diferen˛a dintre contravaloarea
imobilului ∫i datoria care greveaz„ imobilul se achit„ Ón termen
de 30 de zile de la depunerea ofertei de cump„rare. Œn caz
contrar, precum ∫i Ón cazul Ón care titularul dreptului de
crean˛„ nu ∫i-a exprimat op˛iunea de cump„rare Ón condi˛iile ∫i
termenul de mai sus, se procedeaz„ la valorificarea imobilului
prin licita˛ie public„. Œn acest caz, termenul prev„zut la
alin. (2) lit. c) curge de la data la care se trece la valorificarea
prin licita˛ie public„. Contractul de v‚nzare-cump„rare se
Óncheie Ón form„ autentic„ Ón termen de 30 de zile de la data
achit„rii diferen˛ei prev„zute mai sus.
(6) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului ce provin din succesiuni vacante, const‚nd
Ón locuin˛e, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, care nu
se valorific„ Ón termen de 180 de zile de la data evalu„rii,
trec Ón proprietatea privat„ a comunelor, ora∫elor ∫i
municipiilor ∫i Ón administrarea consiliilor locale, cu destina˛ia
de locuin˛e sociale, prin hot„r‚re a Guvernului ini˛iat„ de
Ministerul Finan˛elor Publice, la propunerea organelor de
valorificare.
(7) Bunurile imobile de˛inute de stat Ón cot„ indiviz„ se
valorific„ direct c„tre coproprietari, dac„ ace∫tia ofer„ cel pu˛in
pre˛ul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de
expertiz„ tehnic„ sau de evaluare, Ón termen de 30 de zile de
la data notific„rii Ón acest sens de c„tre organele de
valorificare, ∫i achit„ integral suma Ón termen de 30 de zile
de la data depunerii ofertei de cump„rare. Œn cazul Ón care
unii dintre coproprietari nu depun oferta de cump„rare Ón
termenul de mai sus, v‚nzarea direct„ a cotei de˛inute de stat
se face c„tre cei care au depus oferta. Œn cazul acestor
bunuri imobile, nu se aplic„ termenul prev„zut la alin. (6).
(8) Valoarea de pornire a licita˛iei este stabilit„ de comisia
de evaluare.
(9) Œn vederea organiz„rii licita˛iei se public„ Ón pres„
anun˛uri de v‚nzare, care trebuie s„ cuprind„ urm„toarele
informa˛ii privind organizarea licita˛iei:
a) data, ora ∫i locul organiz„rii licita˛iei;
b) valoarea de pornire a licita˛iei;
c) descrierea bunurilor supuse licita˛iei;
d) pasul licita˛iei, stabilit procentual sau valoric.
Se pot utiliza Ón plus ∫i alte forme de publicitate.
(10) Publicarea anun˛ului de v‚nzare se face Ón cel mult
10 zile lucr„toare dup„ evaluarea bunurilor.
(11) Licita˛ia public„ se desf„∫oar„ Ón minimum 5 zile ∫i
maximum 10 zile lucr„toare de la data public„rii anun˛ului de
v‚nzare.
(12) Lista cuprinz‚nd bunurile ce fac obiectul licita˛iei
publice se afi∫eaz„ la sediul direc˛iilor generale ale finan˛elor
publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, respectiv al
administra˛iilor finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti,
Óncep‚nd cu data public„rii anun˛ului de v‚nzare, iar alte
informa˛ii necesare se pun la dispozi˛ie celor interesa˛i de
c„tre serviciile sau birourile de valorificare.
(13) Lista cuprinz‚nd bunurile care fac obiectul licita˛iei
publice poate fi publicat„ ∫i Ón presa central„ sau local„,
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precum ∫i prin Internet, pe site-ul Ministerului Finan˛elor
Publice.
(14) Licita˛ia public„ are loc Ón prezen˛a unei comisii
formate din 3 membri, desemna˛i prin decizie a directorului
executiv al direc˛iei generale a finan˛elor publice jude˛ene sau
a municipiului Bucure∫ti ∫i, respectiv, prin decizie a ∫efului
administra˛iei finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti.
(15) Comisia de licita˛ie verific„ Óndeplinirea condi˛iilor de
participare la licita˛ie ∫i Óntocme∫te lista cuprinz‚nd persoanele
acceptate la licita˛ie. Garan˛ia de participare la licita˛ie se
depune de c„tre participan˛ii la licita˛ie Ón contul 50.05
îDisponibil din sume de mandat ∫i sume Ón depozit ale
ministerelor ∫i institu˛iilor subordonate“, deschis la unit„˛ile
Trezoreriei Statului pe seama direc˛iilor generale ale finan˛elor
publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, respectiv a
administra˛iilor finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti.
(16) La licita˛ia public„ pot participa at‚t persoanele fizice,
c‚t ∫i juridice, cu urm„toarele condi˛ii:
a) Ónscrierea la licita˛ie pe baza unei cereri;
b) plata unei garan˛ii de participare la licita˛ie, reprezent‚nd
cel pu˛in 10% din valoarea de pornire a licita˛iei;
c) Ómputernicirea persoanei care Ól reprezint„ pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice de na˛ionalitate rom‚n„, copie
de pe certificatul unic de Ónregistrare eliberat de oficiul
registrului comer˛ului;
e) pentru persoanele juridice str„ine, actul de Ónmatriculare
tradus Ón limba rom‚n„ ∫i legalizat;
f) pentru persoanele fizice rom‚ne, copie de pe actul de
identitate;
g) pentru persoanele fizice str„ine, copie de pe pa∫aport;
h) dovada, emis„ de creditorii fiscali, c„ nu are obliga˛ii
fiscale restante.
(17) Licita˛ia public„ se desf„∫oar„ Ón locul, la data ∫i la
ora indicate Ón anun˛ul de v‚nzare, dac„ sunt cel pu˛in
2 ofertan˛i.
(18) Licita˛ia public„ se reia Ón situa˛ia Ón care nu se
prezint„ 2 ofertan˛i sau nu se ob˛ine valoarea de pornire a
licita˛iei. Œn aceste situa˛ii se Óntocme∫te un proces-verbal de
desf„∫urare, semnat de to˛i membrii comisiei de licita˛ie, iar
comisia de evaluare va proceda la reducerea pre˛ului bunurilor
licitate, Ón termen de cel mult 10 zile de la data licita˛iei, prin
reducerea pre˛ului de v‚nzare cu cel mult 50% din cel stabilit
ini˛ial.
(19) Data relu„rii licita˛iei publice se stabile∫te de c„tre
comisia de licita˛ie, Ón termen de maximum 30 de zile de la
data primei licita˛ii.
(20) Dup„ reevaluarea bunurilor, noua valoare stabilit„ de
comisia de evaluare constituie valoarea de pornire a licita˛iei.
(21) Dac„ la a doua licita˛ie public„ nu se prezint„ nici un
ofertant, bunurile pot fi supuse valorific„rii prin celelalte
metode prev„zute la art. 13 alin. (1).
(22) Dac„ la a doua licita˛ie public„ se prezint„ un singur
ofertant ∫i acesta Óndepline∫te condi˛iile de participare, el este
admis ∫i are loc negocierea pre˛ului de v‚nzare a bunurilor.
(23) Œn situa˛ia Ón care nu se ob˛ine valoarea de pornire a
celei de-a doua licita˛ii publice, inclusiv Ón cazul negocierii cu
un singur ofertant, se Óntocme∫te un proces-verbal de
desf„∫urare, semnat de to˛i membrii comisiei de licita˛ie, ∫i
licita˛ia se reia. Œn aceast„ situa˛ie comisia de evaluare
procedeaz„ la reducerea pre˛ului bunurilor supuse licita˛iei, Ón
termen de 10 zile de la data licita˛iei, astfel Ónc‚t reducerea
total„ a pre˛ului de v‚nzare, dup„ cele 3 licita˛ii, s„ nu
dep„∫easc„ 75% din valoarea ini˛ial„. Comisia de licita˛ie
stabile∫te data celei de-a treia licita˛ii publice, Ón termen de
cel mult 30 de zile de la data licita˛iei anterioare. Œn cazul Ón
care la cea de-a treia licita˛ie public„ se prezint„ un singur
ofertant, se procedeaz„ la negocierea pre˛ului de v‚nzare cu
acesta, care nu poate fi mai mic de 25% din valoarea stabilit„
ini˛ial de comisia de evaluare.
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(24) Œn cazul Ón care bunurile nu se valorific„ nici Ón urma
celei de-a treia licita˛ii publice, se pot utiliza alte metode de
valorificare.
(25) Publicarea anun˛ului de v‚nzare este obligatorie
Ónaintea fiec„rei licita˛ii publice, Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i Ón
cazul primei licita˛ii.
(26) Pasul de licitare se stabile∫te Ónaintea fiec„rei licita˛ii
publice, Ón sum„ absolut„ sau Ón procente din valoarea de
pornire a licita˛iei, de c„tre serviciul sau biroul de valorificare
din cadrul direc˛iilor generale ale finan˛elor publice jude˛ene
sau a municipiului Bucure∫ti ori al administra˛iilor finan˛elor
publice de sector din cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor
Publice a Municipiului Bucure∫ti.
(27) Plata contravalorii m„rfurilor se face integral la
preluarea acestora de c„tre c‚∫tig„torul licita˛iei sau Ón rate,
cu garan˛ie bancar„ reprezent‚nd contravaloarea a trei rate
lunare, c‚∫tig„torul licita˛iei pl„tind Ón momentul ridic„rii
bunurilor minimum 50% din valoarea adjudecat„. Ratele lunare
se actualizeaz„ Ón func˛ie de nivelul ratei dob‚nzii de referin˛„
a B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei.
(28) Dup„ fiecare licita˛ie public„ se Óntocme∫te un procesverbal de licita˛ie Ón care se consemneaz„ rezultatele acesteia
∫i care se semneaz„ de to˛i membrii comisiei de licita˛ie ∫i de
ofertan˛i. Adjudecatarul prime∫te din partea comisiei de licita˛ie
procesul-verbal de licita˛ie ∫i preia bunurile Ón baza
documentului îfactur„ fiscal„“, care constituie titlul de
proprietate asupra bunurilor.
(29) Garan˛ia depus„ de participan˛ii la licita˛ie se restituie
Ón termen de 5 zile lucr„toare de la data Óncheierii licita˛iei. Œn
cazul adjudecatarului, aceasta se re˛ine Ón contul pre˛ului,
organul de valorificare vir‚nd suma Ón contul 50.85 «Disponibil
din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului conform Ordonan˛ei
Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i
condi˛iilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare», deschis la Trezoreria
Statului.
(30) Œn cazul neprezent„rii la licita˛ie, precum ∫i al
ofertan˛ilor care refuz„ semnarea procesului-verbal de licita˛ie,
garan˛ia nu se restituie, devine venit la bugetul statului ∫i se
vireaz„ Ón contul 20.22.01.12 îŒncas„ri din valorificarea
bunurilor confiscate, abandonate ∫i alte sume constatate o
dat„ cu confiscarea potrivit legii“.
(31) Adjudecatarul este obligat s„ pl„teasc„ pre˛ul,
diminuat cu contravaloarea garan˛iei, Ón termen de cel mult
5 zile de la data licita˛iei. Procesul-verbal de licita˛ie constituie
titlu de crean˛„ asupra adjudecatarului, pentru suma de mai
sus.
(32) Œn cazul Ón care se stabile∫te ca plata s„ se fac„
integral la preluarea bunurilor, iar adjudecatarul nu achit„
suma datorat„ Ón vederea prelu„rii acestora Ón maximum
5 zile lucr„toare de la adjudecarea bunurilor, acesta pierde
dreptul la restituirea garan˛iei, iar licita˛ia se reia Ón cel mult
15 zile lucr„toare de la data adjudec„rii, cu aceea∫i valoare
de pornire ca ∫i licita˛ia anterioar„.
(33) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (32), din garan˛ia depus„
se vor acoperi, Ón ordine: cheltuielile ocazionate de
organizarea unei noi licita˛ii ∫i diferen˛a de pre˛, Ón cazul Ón
care pre˛ul ob˛inut la noua licita˛ie va fi mai mic.
(34) Œn cazul Ón care garan˛ia depus„ dep„∫e∫te sumele
prev„zute la alin. (33), suma r„mas„ din garan˛ie dup„
acoperirea acestora se vireaz„ la bugetul statului, Ón contul
20.22.01.12 îŒncas„ri din valorificarea bunurilor confiscate,
abandonate ∫i alte sume constatate o dat„ cu confiscarea
potrivit legii“. Œn caz contrar, fostul adjudecatar este obligat la
plata cheltuielilor ocazionate de organizarea unei noi licita˛ii
publice ∫i, dup„ caz, a diferen˛ei de pre˛ r„mase neacoperite
din garan˛ia depus„.
(35) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (32), adjudecatarul
datoreaz„ dob‚nzi ∫i, dup„ caz, penalit„˛i de Ónt‚rziere pentru
neachitarea obliga˛iei fa˛„ de bugetul statului, stabilit„ prin

procesul-verbal de licita˛ie, conform alin. (31), p‚n„ la
stingerea crean˛ei. Œn acest caz, crean˛a se stinge prin
achitarea contravalorii bunurilor de c„tre noul adjudecatar,
precum ∫i a diferen˛ei de pre˛ de c„tre vechiul adjudecatar,
dac„ este cazul.
(36) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (32), adjudecatarul poate
intra Ón posesia bunurilor achit‚nd suma prev„zut„ la
alin. (31), Ómpreun„ cu dob‚nzile ∫i penalit„˛ile de Ónt‚rziere
aferente ∫i cheltuielile ocazionate de organizarea urm„toarei
licita˛ii, r„mase neacoperite din garan˛ie, dac„ este cazul,
p‚n„ cu o zi Ónainte de data organiz„rii acesteia. Œn acest
caz, noua licita˛ie nu va mai avea loc.
(37) Dac„ adjudecatarul care nu a achitat Ón termen suma
datorat„ nu procedeaz„ conform alin. (36), nu are dreptul de
a participa la urm„toarea licita˛ie.
(38) Œn cazul relu„rii licita˛iei conform alin. (32), comisia de
licita˛ie stabile∫te sumele datorate de primul adjudecatar,
respectiv diferen˛a de pre˛ ∫i cheltuielile ocazionate de
organizarea licita˛iei, r„mase neacoperite de garan˛ia depus„.
Aceste sume sunt consemnate Ón procesul-verbal de licita˛ie,
care se comunic„ ∫i primului adjudecatar.
(39) Obliga˛iile de plat„ accesorii, prev„zute la alin. (35),
se stabilesc conform prevederilor Ordonan˛ei Guvernului
nr. 92/2003, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 16. — (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului se valorific„ ∫i Ón regim de
consigna˛ie, precum ∫i prin societ„˛i comerciale tip consigna˛ie,
pe baza principiului licit„rii comisionului Ón cadrul limitei de
0,5—20% din valoarea bunurilor, la care se adaug„ taxa pe
valoarea ad„ugat„ aferent„ comisionului. Pre˛ul rezultat se
rotunje∫te Ón plus cu p‚n„ la 1.000 lei.
(2) Licitarea comisionului se poate face la Ónceputul anului
sau ori de c‚te ori este necesar, cu condi˛ia ca la stabilirea
acestuia comisia de licita˛ie s„ aib„ Ón vedere criteriile stabilite
la alin. (3).
(3) La stabilirea comisionului comisia de licita˛ie trebuie s„
aib„ Ón vedere urm„toarele criterii, dup„ caz:
— volumul de marf„ care poate fi preluat pentru
valorificare;
— vadul comercial al comisionarului;
— respectarea obliga˛iilor privind plata contravalorii
bunurilor sau plata Ón avans.
(4) Din valoarea Óncasat„ din valorificarea bunurilor
comisionarul va re˛ine comisionul adjudecat ∫i taxa pe
valoarea ad„ugat„ aferent„, iar diferen˛a se face venit la
bugetul de stat.
(5) Societatea comercial„ care preia spre v‚nzare bunuri
Ón regim de consigna˛ie desface bunurile respective la pre˛ul
stabilit de comisia de evaluare, Ón care este inclus comisionul
∫i la care se adaug„ taxa pe valoarea ad„ugat„ aferent„
acestuia.
(6) Plata contravalorii bunurilor v‚ndute se face integral
sau pe m„sura v‚nz„rii, Ón termen de maximum 5 zile
lucr„toare de la data v‚nz„rii.
(7) Pentru nev„rsarea la termen a sumelor Óncasate din
valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, organele de valorificare
calculeaz„ dob‚nzi ∫i penalit„˛i potrivit legisla˛iei fiscale Ón
materie.
Art. 17. — (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului se valorific„ ∫i prin
intermediul burselor de m„rfuri, Ón baza prevederilor legale Ón
acest sens.
(2) Titlurile de valoare intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului se valorific„ pe pia˛a valorilor mobiliare
conform legisla˛iei Ón vigoare.
Art. 18. — Dac„ Ón termen de 150 de zile de la prima
reevaluare a bunurilor acestea nu se valorific„ prin modalit„˛ile
prev„zute la art. 9 din Ordonan˛a Guvernului nr. 128/1998, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se poate proceda la:

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 371/3.V.2005
— atribuirea gratuit„ Ón condi˛iile art. 13 alin. (1) lit. b) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 128/1998, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
— valorificarea prin unit„˛ile de colectare ∫i valorificare a
de∫eurilor;
— dezmembrarea bunurilor ∫i valorificarea componentelor
rezultate, inclusiv a ambalajelor, dup„ caz;
— distrugerea bunurilor sau a componentelor acestora.
Art. 19. — (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului pot fi valorificate prin
intermediul altor organe de valorificare din structura
Ministerului Finan˛elor Publice, la propunerea serviciului sau a
biroului de valorificare, Ón baza deciziei directorului executiv al
direc˛iei generale a finan˛elor publice jude˛ene sau a
municipiului Bucure∫ti ori a ∫efului administra˛iei finan˛elor
publice de sector din cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor
Publice a Municipiului Bucure∫ti.
(2) Lista bunurilor greu vandabile, cuprinz‚nd denumirea, felul
∫i natura fiec„rui bun, unitatea de m„sur„, cantitatea, valoarea
stabilit„ de comisia de evaluare, provenien˛a, marca, seria, anul
de fabrica˛ie, starea fizic„ ∫i baza legal„ de trecere Ón
proprietatea privat„ a statului, se transmite trimestrial spre analiz„
organelor de valorificare din structura Ministerului Finan˛elor Publice.
(3) Œn cazul Ón care alte organe de valorificare Ó∫i
manifest„ interesul fa˛„ de preluarea, Ón vederea valorific„rii,
a bunurilor respective, va fi Óncheiat un protocol Óntre
conduc„torii organelor de valorificare respective. Din sumele
Óncasate din valorificarea acestor bunuri se acoper„ toate
cheltuielile aferente valorific„rii, iar diferen˛a se vars„ la
bugetul de stat de c„tre organul de valorificare.
CAPITOLUL III
Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii
de bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului
Art. 20. — (1) Ministerul Finan˛elor Publice poate transmite
sau, dup„ caz, poate propune Guvernului transmiterea cu titlu
gratuit a unor bunuri intrate Ón proprietatea privat„ a statului
unor persoane fizice sau juridice, astfel:
a) Secretariatului General al Guvernului — autovehicule,
ambulan˛e sanitare cu dot„rile aferente, ambarca˛iuni ∫i
motoare ata∫abile acestora.
Repartizarea acestor bunuri se face de c„tre o comisie
interministerial„ care va func˛iona pe l‚ng„ Secretariatul
General al Guvernului, constituit„ prin decizie a primuluiministru, format„ din reprezentan˛i ai Secretariatului General al
Guvernului, Ministerului Finan˛elor Publice, Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, Ministerului Justi˛iei,
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin
comunicare periodic„ Secretariatului General al Guvernului, pe
baza datelor centralizate de la direc˛iile generale ale finan˛elor
publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i de la
administra˛iile finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti.
Direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene, respectiv
a municipiului Bucure∫ti, ∫i administra˛iile finan˛elor publice de
sector din cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a
Municipiului Bucure∫ti au obliga˛ia de a comunica lunar,
Ministerului Finan˛elor Publice, situa˛ia nominal„ privind
autovehiculele, ambulan˛ele sanitare cu dot„rile aferente,
ambarca˛iunile ∫i motoarele ata∫abile acestora, confiscate sau
intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului, p‚n„ la
data de 5 a lunii urm„toare, conform anexei nr. 1.
Œnscrierea Ón situa˛ia lunar„ Ónaintat„ Ministerului Finan˛elor
Publice trebuie s„ cuprind„ numai autovehiculele, ambulan˛ele
sanitare cu dot„rile aferente, ambarca˛iunile ∫i motoarele
ata∫abile acestora, care au o situa˛ie clar„ din punct de
vedere juridic, Ón sensul c„ au intrat definitiv Ón proprietatea
privat„ a statului. Situa˛iile lunare cuprind autovehiculele care

7

sunt Ón stare de func˛ionare ∫i corespund din punct de vedere
tehnic pentru a circula pe drumurile publice, conform legisla˛iei
Ón vigoare. Se Ónscriu Ón situa˛iile lunare ∫i autovehiculele care
nu se Óncadreaz„ Ón prevederile privind emisiile poluante, dar
Óndeplinesc celelalte condi˛ii prev„zute de lege pentru a circula
pe drumurile publice.
Œn raportul de expertiz„ tehnic„ se va preciza Ón mod
expres dac„ autovehiculul corespunde din punct de vedere
tehnic pentru a circula pe drumurile publice ∫i dac„ se
Óncadreaz„ Ón prevederile legale privind emisiile poluante,
precum ∫i gradul de uzur„.
Cererile de atribuire cu titlu gratuit a autovehiculelor,
ambulan˛elor sanitare cu dot„rile aferente, ambarca˛iunilor ∫i
motoarelor ata∫abile acestora se depun la Secretariatul
General al Guvernului.
Comisia interministerial„ va elabora un regulament de
organizare ∫i func˛ionare a acesteia Ón care s„ se prevad„
atribu˛iile ce Ói revin cu privire la repartizarea cu titlu gratuit a
autovehiculelor, ambulan˛elor sanitare cu dot„rile aferente,
ambarca˛iunilor ∫i motoarelor ata∫abile acestora.
Comisia interministerial„ analizeaz„ cererile de atribuire
gratuit„ a autovehiculelor, ambulan˛elor sanitare cu dot„rile
aferente, ambarca˛iunilor ∫i a motoarelor ata∫abile acestora ∫i
repartizeaz„ aceste bunuri Ón administrarea ministerelor,
autorit„˛ilor publice centrale ∫i locale, Ón limita normativelor de
dotare a acestora, precum ∫i unit„˛ilor de cult.
Prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a comisiei
interministeriale se va stabili modul de solu˛ionare a cererilor de
atribuire gratuit„ a autovehiculelor, ambulan˛elor sanitare cu dot„rile
aferente, ambarca˛iunilor ∫i a motoarelor ata∫abile, nerezolvate.
Secretariatul General al Guvernului comunic„ Ministerului
Finan˛elor Publice, dup„ fiecare ∫edin˛„ a comisiei
interministeriale, situa˛ia privind autovehiculele, ambulan˛ele
sanitare cu dot„rile aferente, ambarca˛iunile ∫i motoarele
ata∫abile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum ∫i
situa˛ia celor neatribuite gratuit.
Predarea autovehiculelor c„tre institu˛iile c„rora le-au fost
atribuite ∫i valorificarea celor neatribuite de c„tre organul de
valorificare se efectueaz„ pe baza comunic„rii exprese a
Ministerului Finan˛elor Publice.
Transmiterea comunic„rilor de c„tre Ministerul Finan˛elor
Publice at‚t c„tre beneficiari, c‚t ∫i c„tre organele de
valorificare se va face Ón termen de 10 zile de la data primirii
comunic„rii de la Secretariatul General al Guvernului.
Transmiterea de c„tre beneficiari a acceptului sau refuzului se
va face Ón termen de 15 zile lucr„toare de la data comunic„rii.
Œnmatricularea autovehiculelor atribuite cu titlu gratuit se
face conform reglement„rilor legale Ón vigoare. Autovehiculele
repartizate cu titlu gratuit de c„tre comisia interministerial„,
care nu se Óncadreaz„ Ón prevederile legale privind emisiile
poluante, se Ónmatriculeaz„ prin derogare de la aceste
prevederi, pentru fiecare caz Ón parte.
Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului
Finan˛elor Publice pentru autovehicule, ambulan˛e sanitare cu
dot„rile aferente, ambarca˛iuni ∫i motoare ata∫abile acestora
sunt prezentate Ón anexa nr. 1.
Autovehiculele, ambulan˛ele sanitare cu dot„rile aferente,
ambarca˛iunile ∫i motoarele ata∫abile acestora, care nu
Óndeplinesc condi˛iile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit
Secretariatului General al Guvernului, cele care nu sunt
repartizate de comisia interministerial„ sau cele refuzate de
beneficiari se valorific„ de c„tre direc˛iile generale ale finan˛elor
publice jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, ∫i de
administra˛iile finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti, astfel:
1. prin licita˛ie public„;
2. prin v‚nzare direct„ de la locul de depozitare sau de la
locul unde acestea se afl„, dac„ Óntrunesc condi˛iile prev„zute
la art. 9 alin. (1) din ordonan˛„;
3. prin atribuire cu titlu gratuit;
4. ca piese componente;
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5. prin unit„˛ile de colectare ∫i valorificare a de∫eurilor;
6. prin distrugere.
Expertiza tehnic„ ∫i evaluarea autovehiculelor, ambulan˛elor
sanitare cu dot„rile aferente, ambarca˛iunilor ∫i motoarelor
ata∫abile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, se efectueaz„ de c„tre exper˛i
tehnici sau evaluatori autoriza˛i;
b) cre∫elor, gr„dini˛elor, centrelor de plasament ∫i centrelor
de primire a copilului, c„minelor de b„tr‚ni, cantinelor pentru
s„raci, azilurilor, spitalelor, ∫colilor, bibliotecilor, institu˛iilor de cult,
persoanelor cu handicap, Societ„˛ii Na˛ionale de Cruce Ro∫ie din
Rom‚nia, precum ∫i persoanelor fizice care au avut de suferit
de pe urma dezastrelor, la propunerea direc˛iilor generale ale
finan˛elor publice jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti,
precum ∫i a administra˛iilor finan˛elor publice de sector din cadrul
Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti.
Œn situa˛ia accept„rii bunurilor, direc˛iile generale ale
finan˛elor publice jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti,
precum ∫i administra˛iile finan˛elor publice de sector din cadrul
Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui cu
titlu gratuit bunuri Ón valoare de p‚n„ la 50 milioane
lei/beneficiar.
Atribuirea cu titlu gratuit se poate face Ón urm„toarele
situa˛ii:
1. direct, f„r„ parcurgerea etapelor de valorificare, la
propunerea primarilor sau a pre∫edin˛ilor consiliilor jude˛ene ori
a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor ∫i ale
celorlalte organe ale administra˛iei publice centrale;
2. Ón situa˛ia Ón care comisia de evaluare constat„ c„
valorificarea acestora nu poate fi f„cut„ Ón cadrul termenului
de valabilitate. Œn aceast„ situa˛ie atribuirea cu titlu gratuit a
bunurilor se face cu cel pu˛in 15 zile Ónainte de expirarea
termenului de valabilitate;
3. Ón condi˛iile prevederilor art. 18, respectiv dac„ bunurile
nu se valorific„ Ón termen de 150 de zile de la prima
reevaluare.
Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, Ón valoare
de peste 50 milioane lei/beneficiar, direc˛iile generale ale
finan˛elor publice jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti,
precum ∫i administra˛iile finan˛elor publice de sector din
cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti Ónainteaz„ Ministerului Finan˛elor Publice propuneri
concrete ∫i motivate, care vor cuprinde beneficiarii bunurilor ∫i
lista bunurilor at‚t cantitativ, c‚t ∫i valoric. Œn vederea atribuirii
cu titlu gratuit, bunurile vor fi retrase de la valorificare.
Se pot atribui cu titlu gratuit bunuri Ón valoare de peste
50 milioane lei/beneficiar ∫i Ón baza unei cereri Ónaintate
Ministerului Finan˛elor Publice. Œn aceast„ situa˛ie Ministerul
Finan˛elor Publice va solicita listele cu bunuri, at‚t cantitativ,
c‚t ∫i valoric, de la direc˛iile generale ale finan˛elor publice
jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i de la
administra˛iile finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti.
Œn situa˛ia producerii unor dezastre, atribuirea bunurilor cu titlu
gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma
acestora se face prin intermediul primarilor, al Societ„˛ii
Na˛ionale de Cruce Ro∫ie sau al institu˛iilor de cult;
c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada c„
au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter
documentar, informa˛ional, educativ, ∫tiin˛ific ∫i altele
asemenea, la solicitarea acestora.
Aceste persoane Ónainteaz„ Ministerului Finan˛elor Publice
o solicitare Ónso˛it„ de un act doveditor din care s„ rezulte
caracterul bunurilor ∫i calitatea de destinatar ini˛ial al acestora;
d) persoanelor fizice ∫i juridice care au calitatea de destinatar,
pentru bunurile intrate Ón proprietatea privat„ a statului care nu
pot fi valorificate Ón condi˛iile ordonan˛ei. Atribuirea cu titlu gratuit
a acestora se face pe baz„ de hot„r‚re a Guvernului ini˛iat„ de
Ministerul Finan˛elor Publice.

Pentru ini˛ierea hot„r‚rii Guvernului persoana fizic„ sau
juridic„ prezint„ Ministerului Finan˛elor Publice o documenta˛ie
din care s„ rezulte c„ aceasta este utilizator unic al bunurilor
respective;
e) ministerelor, autorit„˛ilor publice centrale ∫i locale —
echipamente de comunica˛ie, tehnic„ de calcul ∫i birotic„,
rechizite, bunuri de folosin˛„ Óndelungat„, inventar
gospod„resc, materiale de Óntre˛inere ∫i repara˛ii, cu
respectarea procedurilor de declarare ∫i de evaluare.
Atribuirea cu titlu gratuit, pentru unit„˛ile administrativteritoriale, se face Ón baza unei cereri adresate direc˛iilor
generale ale finan˛elor publice jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, precum ∫i administra˛iilor finan˛elor
publice de sector din cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor
Publice a Municipiului Bucure∫ti, la propunerea comisiei de
evaluare, pentru bunuri Ón valoare de p‚n„ la 50 milioane
lei/beneficiar, iar pentru bunuri Ón valoare de peste
50 milioane lei/beneficiar, cererea va fi adresat„ Ministerului
Finan˛elor Publice.
Atribuirea cu titlu gratuit, pentru ministere ∫i autorit„˛i
publice centrale, se face Ón baza unei cereri adresate
Ministerului Finan˛elor Publice.
Direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, precum ∫i administra˛iile finan˛elor
publice de sector din cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor
Publice a Municipiului Bucure∫ti vor transmite trimestrial
Ministerului Finan˛elor Publice lista detaliat„ cuprinz‚nd
echipamentele de comunica˛ii, tehnic„ de calcul ∫i birotic„,
confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului, stadiul evalu„rii, valorific„rii, precum ∫i soldul final al
acestora, concomitent cu anexa nr. 2;
f) persoanelor juridice care nu Óndeplinesc condi˛ia de
utilizator unic, dar au calitatea de destinatar ini˛ial, pentru
bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului ∫i care nu pot fi valorificate Ón condi˛iile
art. 9 ∫i 12 din ordonan˛„.
Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe baz„ de
hot„r‚re a Guvernului ini˛iat„ de Ministerul Finan˛elor Publice.
Œn vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor confiscate sau
intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului persoanele
juridice Ónainteaz„ Ministerului Finan˛elor Publice o solicitare Ón
acest sens, Ónso˛it„ de acte doveditoare din care s„ rezulte
calitatea de destinatar ini˛ial al acestor bunuri.
Œn cazul Ón care nu se aprob„ atribuirea cu titlu gratuit,
aceasta se comunic„, Ón termen de 15 zile, persoanei juridice;
g) Ministerului Afacerilor Externe — bunuri mobile ∫i
imobile aflate Ón str„in„tate, prin hot„r‚re a Guvernului;
h) persoanelor juridice — bunuri confiscate sau intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului, care au fost
achizi˛ionate din import, Ón baza unui contract de credit
garantat de stat, prin hot„r‚re a Guvernului;
i) persoanelor juridice care administreaz„ case memoriale,
prin hot„r‚re a Guvernului, la propunerea Ministerului
Finan˛elor Publice;
j) altor beneficiari, prin hot„r‚re a Guvernului, la
propunerea Ministerului Finan˛elor Publice.
(2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prev„zute la
alin. (1) lit. b), c) ∫i e) se face cu aprobarea ministrului
finan˛elor publice, pentru cele care intr„ Ón competen˛a
Ministerului Finan˛elor Publice, sau prin decizie a directorului
executiv al direc˛iei generale a finan˛elor publice jude˛ene,
respectiv a municipiului Bucure∫ti, ori prin decizie a ∫efului
administra˛iei finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti, pentru
cele care intr„ Ón competen˛a acestora. Atribuirea bunurilor cu
titlu gratuit, Ón condi˛iile prevederilor art. 13 din ordonan˛„, se
face pe baz„ de proces-verbal de predare-primire.
(3) Dac„ bunurile nu sunt preluate Ón termen de 60 de zile
de la data aprob„rii atribuirii cu titlu gratuit, vor urma
procedura de valorificare.
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CAPITOLUL IV
Competen˛ele ∫i obliga˛iile organelor de valorificare
Art. 21. — Organele de valorificare au urm„toarele
competen˛e ∫i obliga˛ii:
a) propun Ministerului Finan˛elor Publice transmiterea cu
titlu gratuit a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b)
din ordonan˛„, pentru valori mai mari de 50 milioane
lei/beneficiar;
b) verific„ dac„ sumele rezultate din valorificarea bunurilor
se vars„ Ón termen la bugetul de stat; Ón caz contrar se iau
m„suri de realizare a crean˛elor bugetare, conform legisla˛iei
fiscale Ón vigoare;
c) transmit debitele constatate organelor de executare silit„
Ón vederea aplic„rii m„surilor de executare silit„;
d) Óntocmesc documenta˛ia Ón vederea valorific„rii bunurilor
confiscate sau intrate, potrvit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului, prin bursele de m„rfuri ∫i pe pia˛a valorilor mobiliare;
e) controleaz„ dac„ persoanele juridice ∫i fizice care au
preluat spre valorificare bunuri confiscate sau intrate, potrivit
legii, Ón proprietatea privat„ a statului le p„streaz„ Ón bune
condi˛ii;
f) asigur„, la preluarea autovehiculelor, ambulan˛elor
sanitare cu dot„rile aferente, ambarca˛iunilor ∫i motoarelor
ata∫abile acestora, sigilarea acestor bunuri;
g) raporteaz„ lunar Ministerului Finan˛elor Publice situa˛ia
privind autovehiculele, ambulan˛ele sanitare cu dot„rile
aferente, ambarca˛iunile ∫i motoarele ata∫abile acestora,
confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului, conform anexei nr. 1;
h) raporteaz„ trimestrial Ministerului Finan˛elor Publice
situa˛ia general„ privind bunurile confiscate sau intrate, potrivit
legii, Ón proprietatea privat„ a statului, conform anexei nr. 2,
p‚n„ la data de 20 a lunii urm„toare Óncheierii trimestrului.
Anexa nr. 2 va fi Ónso˛it„ de o informare privind urm„toarele
aspecte: modul de func˛ionare a comisiilor de evaluare ∫i a
comisiilor de distrugere a bunurilor, v„rsarea Ón termen la
bugetul de stat a sumelor datorate, penaliz„ri de Ónt‚rziere
calculate pentru nev„rsarea Ón termen a sumelor la bugetul de
stat, nivelul comisoanelor negociate cu societ„˛ile tip
consigna˛ie pentru valorificarea bunurilor, lista detaliat„
cuprinz‚nd bunurile greu vandabile ∫i categoriile de cheltuieli,
precum ∫i alte aspecte semnificative privind ac˛iunea de
valorificare;
i) organizeaz„ eviden˛a bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului ∫i a sumelor
ob˛inute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale Ón
vigoare;
j) organizeaz„ eviden˛a strict„ a proceselor-verbale de
predare-primire pe de˛in„torii de la care s-au primit bunurile ∫i
pe persoanele fizice sau juridice prin care se face
valorificarea;
k) organizeaz„ eviden˛a proceselor-verbale de evaluare
Óntocmite de comisia de evaluare.
CAPITOLUL V
Obliga˛iile persoanelor juridice sau fizice
care primesc spre valorificare bunuri intrate
Ón proprietatea privat„ a statului
Art. 22. — Persoanele juridice sau fizice care primesc spre
valorificare bunuri intrate Ón proprietatea privat„ a statului au
urm„toarele obliga˛ii:
— s„ trimit„ reprezentantul lor pentru a prelua bunurile ori
de c‚te ori sunt Ón∫tiin˛ate de organele de valorificare;
— s„ semneze de primirea bunurilor procesul-verbal de
predare-primire, aplic‚nd ∫i ∫tampila unit„˛ii, dup„ caz;
— s„ Ónregistreze Ón eviden˛ele proprii bunurile respective
Ón ziua primirii;
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— s„ organizeze eviden˛a bunurilor primite pe fiecare
proces-verbal de predare-primire;
— s„ men˛ioneze Ón documentul de plat„ num„rul
procesului-verbal de predare-primire;
— s„ asigure conservarea bunurilor Ón cele mai bune
condi˛ii, av‚nd grij„ s„ nu fie Ónlocuite p‚n„ la v‚nzare cu
altele de calitate inferioar„ ∫i s„ nu se altereze sau s„ se
deterioreze
din
cauza
condi˛iilor
de
Óntre˛inere
necorespunz„toare;
— s„ expun„ Ón permanen˛„ bunurile respective spre
v‚nzare ∫i s„ ia cele mai eficiente m„suri pentru ca aceste
bunuri s„ fie v‚ndute Ón cel mai scurt timp;
— s„ vireze la bugetul de stat, pe m„sura v‚nz„rii,
sumele ob˛inute din v‚nzarea bunurilor respective.
CAPITOLUL VI
Procedura de distrugere a bunurilor confiscate
sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului
Art. 23. — (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului ∫i preluate de organele de
valorificare, care Ón intervalul celor 180 de zile au devenit
necomercializabile, precum ∫i cele care nu au putut fi
valorificate, inclusiv componentele rezultate din dezmembrare,
care nu au fost transmise cu titlu gratuit sau nu au fost
predate unit„˛ilor de colectare ∫i de valorificare a de∫eurilor,
se distrug sub supravegherea comisiei de distrugere.
(2) De asemenea, vor fi distruse ∫i bunurile pentru care
volumul acestora (cantitativ ∫i/sau valoric) nu justific„
angajarea cheltuielilor Ón vederea valorific„rii (analiza de
laborator, timbre, marcare).
Art. 24. — (1) Comisia de distrugere stabile∫te, Ón func˛ie
de natura bunurilor respective, locul unde urmeaz„ s„ fie
distruse acestea, put‚ndu-se apela ∫i la serviciile unor unit„˛i
specializate Ón acest gen de activitate.
(2) Dup„ distrugerea bunurilor comisia de distrugere
Óncheie un proces-verbal de distrugere, Ón 3 exemplare
semnate de to˛i membrii comisiei, precum ∫i de unitatea
specializat„, dup„ caz.
(3) Data Óntrunirii comisiei de distrugere se stabile∫te prin
decizie a directorului executiv al direc˛iei generale a finan˛elor
publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i a
∫efului administra˛iei finan˛elor publice de sector din cadrul
Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti.
(4) Prezen˛a tuturor membrilor comisiei de distrugere la
opera˛iunea de distrugere este obligatorie, iar dac„ un
membru este absent, Ónlocuitorul acestuia este numit prin
decizie a directorului executiv al direc˛iei generale a finan˛elor
publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti.
(5) Procesul-verbal de distrugere este avizat de directorul
executiv al direc˛iei generale a finan˛elor publice jude˛ene sau
a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i de ∫eful administra˛iei
finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei Generale a
Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti.
(6) Œn func˛ie de importan˛a opera˛iunii de distrugere se pot
efectua Ónregistr„ri video, fie cu aparatura proprie, fie prin
apelarea la serviciile unor persoane fizice sau juridice
specializate.
(7) Membrii comisiei de distrugere primesc, fiecare, o
indemniza˛ie lunar„, fix„, stabilit„ prin ordin al ministrului
finan˛elor publice, cu condi˛ia Óntrunirii comisiei cel pu˛in o
dat„ pe lun„.
(8) Œn situa˛ia Ón care comisia de distrugere se Óntrune∫te
de mai multe ori pe lun„, iar la aceasta particip„ at‚t
membrul plin, c‚t ∫i membrul supleant, membrul supleant va
primi o indemniza˛ie lunat„ la nivelul stabilit pentru membrul
plin prin ordin al ministrului finan˛elor publice, cu condi˛ia
motiv„rii absen˛ei membrului plin.
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CAPITOLUL VII
Veniturile Óncasate ∫i cheltuielile aferente bunurilor
confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului
Art. 25. — (1) Veniturile Óncasate din valorificarea bunurilor
confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului, precum ∫i veniturile Óncasate Ón urma valorific„rii
bunurilor confiscate de c„tre autorit„˛ile administra˛iei publice
locale se colecteaz„ Ón contul 50.85 «Disponibil din
valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului conform Ordonan˛ei Guvernului
nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de
valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare», deschis pe seama direc˛iilor generale
ale finan˛elor publice jude˛ene, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, ∫i a administra˛iilor finan˛elor publice de sector din
cadrul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti, la Trezoreria Statului. Œn cazul Óncas„rii contravalorii
bunurilor respective Ón numerar sumele se depun la casieria
Trezoreriei Statului Ón prima zi lucr„toare de la Óncasare.
(2) Din sumele colectate direc˛iile generale ale finan˛elor
publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i
administra˛iile finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti
acoper„, pe baz„ de documente legale, cheltuielile efectuate
Ón vederea valorific„rii bunurilor respective ∫i re˛ine cota de
1% aferent„ bunurilor confiscate de organele de poli˛ie, care
se vireaz„ Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pentru
recompensarea poli˛i∫tilor, potrivit dispozi˛iilor art. 54 alin. (3)
din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poli˛istului, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, potrivit metodologiei
aprobate prin ordin comun al ministrului finan˛elor publice ∫i al
ministrului administra˛iei ∫i internelor, av‚nd obliga˛ia ca Ón
termen de 3 zile lucr„toare de la Óncasare s„ vireze
disponibilit„˛ile r„mase Ón contul bugetului de stat 20.22.01.12
îŒncas„ri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate ∫i
alte sume constatate o dat„ cu confiscarea potrivit legii“,
respectiv Ón contul îŒncas„ri din valorificarea bunurilor
confiscate potrivit legii“ pentru sumele destinate bugetelor
locale.
(3) Pentru cheltuielile efectuate Ón vederea valorific„rii
bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului dup„ virarea la bugetul statului a
disponibilit„˛ilor rezultate din valorificare, se prezint„
documente justificative, proced‚ndu-se astfel:
a) direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene,
respectiv a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i administra˛iile
finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei Generale a
Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti Óntocmesc un
referat Ón care vor fi consemnate, pe baz„ de documente
justificative, sumele care urmeaz„ s„ fie restituite din contul
bugetului de stat Ón contul 50.85 îDisponibil din valorificarea
bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului conform Ordonan˛ei Guvernului nr. 128/1998
pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a
bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea
privat„ a statului, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare“. Referatul este semnat de directorul executiv al
direc˛iei generale a finan˛elor publice jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, precum ∫i de ∫eful administra˛iei
finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei Generale a
Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti ∫i va purta viza de
control financiar preventiv propriu;
b) unit„˛ile Trezoreriei Statului restituie suma total„
aprobat„ Ón referat din contul bugetului de stat 20.22.01.12
îŒncas„ri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate ∫i
alte sume constatate o dat„ cu confiscarea potrivit legii“ Ón
contul 50.85 îDisponibil din valorificarea bunurilor confiscate

sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului
conform Ordonan˛ei Guvernului nr. 128/1998 pentru
reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor
confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare“;
c) dup„ alimentarea contului 50.85 îDisponibil din
valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului conform Ordonan˛ei Guvernului
nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de
valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare“, direc˛iile generale ale finan˛elor publice
jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i
administra˛iile finan˛elor publice de sector din cadrul Direc˛iei
Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti dispun
pl„˛ile legale c„tre beneficiari.
(4) Veniturile Óncasate din valorificarea bunurilor confiscate
de c„tre autorit„˛ile administra˛iei publice locale se fac venit la
bugetul local, dup„ deducerea cheltuielilor cu valorificarea
efectuate conform legisla˛iei Ón vigoare ∫i a unui comision de
10% din veniturile Óncasate.
(5) Œn situa˛ia Ón care nivelul veniturilor Óncasate din
valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului nu asigur„ acoperirea
cheltuielilor necesare Ón vederea valorific„rii acestora, diferen˛a
va fi acoperit„ de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Finan˛elor Publice.
(6) Œn situa˛ia Ón care nivelul veniturilor Óncasate din
valorificarea bunurilor confiscate de c„tre autorit„˛ile
administra˛iei publice locale nu asigur„ acoperirea cheltuielilor
necesare Ón vederea valorific„rii acestora, diferen˛a este
acoperit„ din veniturile datorate bugetului local.
Art. 26. — (1) Diferen˛a de cheltuieli neacoperit„ din
veniturile Óncasate din valorificarea bunurilor confiscate sau
intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului se
acoper„ din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finan˛elor
Publice, respectiv de la capitolul 72.01 îAlte ac˛iuni“,
subcapitolul 72.01.50 îAlte cheltuieli“.
(2) Cheltuielile de delegare (transport, cazare ∫i
indemniza˛ia de delegare) pentru membrii comisiei de
distrugere vor fi pl„tite de institu˛ia care i-a desemnat.
Art. 27. — (1) Œn categoria cheltuielilor prev„zute la art. 25
∫i 26 se cuprind cheltuielile efectuate Ón vederea valorific„rii
bunurilor intrate Ón proprietatea privat„ a statului, de la
preluarea acestora p‚n„ la valorificarea, atribuirea gratuit„ sau
distrugerea lor, respectiv cheltuielile privind sortarea,
manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza,
fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea ∫i expertizarea,
inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care
Óndeplinesc condi˛iile de comercializare, asigurarea garan˛iei
pentru bunurile de folosin˛„ Óndelungat„, evaluarea, licita˛iile,
publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, precum ∫i cele cu
dotarea cu mijloace auto pentru desf„∫urarea Ón condi˛ii
optime a activit„˛ii de valorificare, restituirea sumelor Óncasate
gre∫it sau f„r„ baz„ legal„, a contravalorii bunurilor intrate,
gre∫it sau f„r„ baz„ legal„, Ón proprietatea privat„ a statului,
precum ∫i indemniza˛iile membrilor comisiilor prev„zute la
art. 1 alin. (7), art. 7 alin. (2) ∫i art. 11 alin. (1) din
ordonan˛„, precum ∫i cotele pentru constituirea fondului de
stimulente, conform reglement„rilor Ón vigoare.
(2) Œn categoria cheltuielilor prev„zute la alin. (1) se
cuprind ∫i cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin
magazine proprii, respectiv: cheltuieli cu preg„tirea magazinului
conform cerin˛elor legale Ón vigoare, cheltuieli cu dotarea
magazinului, respectiv cu mobilier, casa de marcat, obiecte de
inventar, cheltuieli cu Óntre˛inerea, paza sau cu sistemele de
asigurare a pazei, cu mijloacele de transport ale magazinului,
precum ∫i cheltuielile cu salarizarea ∫i ∫colarizarea
personalului care deserve∫te activitatea magazinului.
(3) Œn categoria cheltuielilor prev„zute la alin. (1) se
cuprind ∫i urm„toarele categorii de cheltuieli privind
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valorificarea bunurilor imobile care provin din succesiuni f„r„
mo∫tenitori legali sau testamentari:
a) cheltuieli privind inventarierea ∫i preluarea acestor
bunuri;
b) cheltuieli ce greveaz„ asupra bunurilor Ón momentul
prelu„rii acestora Ón vederea valorific„rii (impozite, taxe,
cheltuieli de Óntre˛inere, energie, telefon, gaze naturale, datorii
Ónscrise Ón pasivul succesoral ∫i altele asemenea);
c) taxe ∫i onorarii pl„tite persoanelor fizice ∫i/sau juridice
autorizate;
d) cheltuieli judiciare;
e) cheltuieli cu cadastrul.
(4) Œn categoria cheltuielilor prev„zute la alin. (1) se
cuprind ∫i cheltuielile ocazionate de deschiderea conturilor Ón
valut„, de transformarea Ón lei a sumelor Ón valut„ ∫i de
restituirea acestora.
(5) Œn categoria cheltuielilor prev„zute la alin. (1) se
cuprind ∫i urm„toarele categorii de cheltuieli ocazionate de
valorificarea metalelor pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i pietrelor
pre˛ioase:
a) cheltuieli cu expertizarea obiectelor din metale pre˛ioase,
aliajele acestora sau pietre pre˛ioase;
b) cheltuieli cu procurarea de bunuri care asigur„
desf„∫urarea Ón bune condi˛ii a activit„˛ii de valorificare,
p„strarea Ón condi˛ii de siguran˛„ a metalelor pre˛ioase,
aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase, precum ∫i a celorlalte
valori (c‚ntare electronice, cas„ de bani, camer„ de luat
vederi, aparat foto digital pentru Óntocmirea albumului de
prezentare a metalelor pre˛ioase etc).
(6) Œn categoria cheltuielilor prev„zute la alin. (1) se
cuprind ∫i cheltuieli cu procurarea de bunuri pentru aplicarea
∫i buna func˛ionare a pachetului de programe destinat
informatiz„rii activit„˛ii de valorificare (dotarea serviciilor,
birourilor, compartimentelor de valorificare bunuri cu
echipamente de comunica˛ie, tehnic„ de calcul ∫i birotic„ ∫i
altele asemenea).
CAPITOLUL VIII
Restituiri
Art. 28. — (1) Organele de valorificare restituie bunurile
confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului sau contravaloarea acestora, Ón baza hot„r‚rilor
judec„tore∫ti r„mase definitive ∫i irevocabile.
(2) Œn cazul bunurilor trecute Ón proprietatea statului
conform art. 2 alin. (1) din ordonan˛„, restituirea se poate face
∫i Ón baza ordonan˛ei emise de procuror.
(3) Œn cazul bunurilor valorificate, restituirea contravalorii
acestora se face la nivelul valorii recuperate Ón urma
valorific„rii.
(4) Œn cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, distruse, sau
al bunurilor care nu se mai afl„ Ón posesia organului de
valorificare ∫i pentru care s-a Óntocmit documenta˛ia Ón
vederea recuper„rii crean˛elor, restituirea contravalorii acestora
se face la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, Ón
vigoare la data atribuirii cu titlu gratuit sau distrugerii, sau al
valorii bunurilor pentru care s-a Óntocmit documenta˛ia pentru
recuperarea crean˛elor.
(5) Sumele prev„zute la alin. (3) ∫i (4) pot fi actualizate
numai pe baz„ de hot„r‚re judec„toreasc„ r„mas„ definitiv„
∫i irevocabil„, care precizeaz„ suma de restituit, din care se
scad cheltuielile cu valorificarea acestora.
(6) Restituirea sumelor Ón valut„ liber convertibil„ confiscate
se face de c„tre organele de valorificare, Ón baza hot„r‚rilor
judec„tore∫ti r„mase definitive ∫i irevocabile sau a unei
ordonan˛e emise de procuror, Ónso˛ite de o cerere de restituire
depus„ la organul de valorificare Ón contul c„ruia de˛in„torii au
depus sumele care urmeaz„ a fi restituite ∫i de certificatul de
atestare fiscal„ din care s„ rezulte c„ persoana fizic„ sau
juridic„ de la care s-a dispus confiscarea nu are obliga˛ii
bugetare neachitate. Sumele Ón valut„ liber convertibil„
confiscate se restituie Ón lei, la cursul de schimb al pie˛ei
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valutare calculat ∫i comunicat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei
la data r„m‚nerii definitive ∫i irevocabile a hot„r‚rii
judec„tore∫ti prin care se dispune restituirea sau a ordonan˛ei
emise de procuror.
(7) Sumele Ón valut„ neconvertibil„ cotat„ de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei ∫i depozitat„ la sucursalele acesteia se
restituie Ón lei de c„tre unit„˛ile Trezoreriei Statului, la care a
fost virat„ suma respectiv„, pe baza hot„r‚rii judec„tore∫ti
r„mase definitive ∫i irevocabile sau a ordonan˛ei emise de
procuror, Ónso˛ite de cererea de restituire, precum ∫i de
certificatul de atestare fiscal„ din care s„ rezulte c„ persoana
fizic„ sau juridic„ de la care s-a dispus confiscarea nu are
obliga˛ii bugetare neachitate. Restituirea sumei Ón lei Óncasate
de la Banca Na˛ional„ a Rom‚niei se efectueaz„ din contul
20.22.01.12 îŒncas„ri din valorificarea bunurilor confiscate,
abandonate ∫i alte sume constatate o dat„ cu confiscarea
potrivit legii“. Sumele Ón valut„ neconvertibil„ cotat„ se
restituie Ón lei, la cursul de referin˛„ al pie˛ei valutare
comunicat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, de la data
r„m‚nerii definitive ∫i irevocabile a hot„r‚rii judec„tore∫ti prin
care se dispune restituirea sau a ordonan˛ei emise de
procuror. Valuta neconvertibil„ necotat„ de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, depozitat„ la sucursalele B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei, care nu a putut fi valorificat„ de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, poate fi restituit„ ca atare.
(8) Organele de valorificare restituie bunurile sau
contravaloarea acestora numai Ón cazul bunurilor care le-au
fost predate de c„tre de˛in„tori. Œn celelalte cazuri, restituirea
este de competen˛a de˛in„torilor. Restituirea contravalorii Ón lei
a sumelor confiscate Ón valut„ liber convertibil„ este de
competen˛a organelor de valorificare numai Ón cazul depunerii
lor Ón conturile deschise pe seama acestora ∫i declar„rii de
c„tre de˛in„tori conform art. 2 alin. (10). Œn caz contrar,
restituirea sumelor este de competen˛a de˛in„torilor.
(9) Restituirea mijloacelor de plat„ Ón lei, confiscate sau
intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului, se face
de c„tre unit„˛ile Trezoreriei Statului Ón contul c„rora acestea
au fost depuse Ón baza hot„r‚rii judec„tore∫ti r„mase definitiv„
∫i irevocabil„ sau a ordonan˛ei emise de procuror, Ónso˛ite de
cererea de restituire ∫i de certificatul de atestare fiscal„.
(10) Contravaloarea Ón lei a bunurilor ∫i a sumelor Ón
valut„ liber convertibil„, confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, se restituie din contul 50.85
îDisponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului conform
Ordonan˛ei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea
modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor confiscate sau
intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare“, deschis
la Trezoreria Statului, ∫i intr„ Ón categoria cheltuielilor de
valorificare.
(11) Œn cazul Ón care beneficiarul restituirii Ónregistreaz„
obliga˛ii restante fa˛„ de bugetele ale c„ror crean˛e sunt
administrate de Ministerul Finan˛elor Publice, acestea se vor
compensa cu suma de restituit, p‚n„ la concuren˛a celei mai
mici sume, conform prevederilor Ordonan˛ei Guvernului
nr. 92/2003, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(12) Diferen˛ele de curs nefavorabile aferente sumelor Ón
valut„ confiscate restituite, precum ∫i sumele rezultate din
actualizarea prin hot„r‚ri judec„tore∫ti sau ordonan˛e emise de
procurori a valorii bunurilor ∫i sumelor confiscate se achit„ de
la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finan˛elor Publice,
respectiv de la capitolul 72.01 îAlte ac˛iuni“, subcapitolul
72.01.50 îAlte cheltuieli“ Ón situa˛ia neacoperirii acestora din
veniturile Óncasate.
(13) Sumele incluse Ón fondul de stimulare, aferente
mijloacelor de plat„ Ón lei confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului sau contravalorii bunurilor sau
mijloacelor de plat„ Ón valut„ confiscate sau intrate, potrivit
legii, Ón proprietatea privat„ a statului, restituite Ón temeiul
hot„r‚rilor judec„tore∫ti r„mase definitive ∫i irevocabile sau al
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ordonan˛elor emise de procurori, se deduc din fondul de
stimulare constituit Ón perioada urm„toare pentru acela∫i
beneficiar.
CAPITOLUL IX
Preluarea, evaluarea, utilizarea, valorificarea,
casarea sau distrugerea, dup„ caz, a bunurilor intrate
Ón proprietatea privat„ a statului, cuprinse Ón art. 4 alin. (2)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 128/1998
Art. 29. — (1) De˛in„torii bunurilor prev„zute la art. 4
alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 128/1998 vor proceda la
inventarierea acestora ∫i vor lua m„suri de p„strare ∫i de
conservare corespunz„toare p‚n„ la predarea lor efectiv„
organelor specializate ale statului.
(2) Predarea-primirea bunurilor prev„zute la alin. (1) se va
face de Óndat„, Ón baza unui proces-verbal, Óncheiat Ón dou„
exemplare, dintre care unul se p„streaz„ de c„tre de˛in„tor,
iar cel„lalt se pred„ organului specializat al statului.
Art. 30. — Medicamentele, materialele consumabile de
utilitate medical„, materialele de natura obiectelor de inventar
medicale ∫i aparatura medical„ se vor pune de c„tre de˛in„tor
la dispozi˛ia Ministerului S„n„t„˛ii, care stabile∫te, prin ordin al
ministrului, modul de preluare, evaluare, transmitere cu titlu
gratuit, comercializare sau, dup„ caz, casarea ori distrugerea
acestor bunuri.
Art. 31. — (1) Produsele ∫i substan˛ele toxice se predau
gratuit unit„˛ilor specializate ale ministerelor cu atribu˛ii ∫i
r„spunderi legale privind regimul acestor bunuri sau, dup„
caz, agen˛ilor economici autoriza˛i prin lege s„ desf„∫oare
activitate cu astfel de substan˛e ∫i produse.
(2) Produsele ∫i substan˛ele toxice care nu Óndeplinesc
condi˛iile de calitate pentru a fi utilizate sau valorificate sunt
distruse Ón mod obligatoriu de comisiile numite de ∫efii
unit„˛ilor specializate ale ministerelor sau, dup„ caz, de
directorii agen˛ilor economici care le-au preluat.
(3) Din comisiile de distrugere va face parte, Ón mod
obligatoriu, ∫i c‚te un reprezentant al inspectoratului de poli˛ie
jude˛ean sau al Direc˛iei Generale de Poli˛ie a Municipiului
Bucure∫ti ∫i al agen˛iei locale de protec˛ie a mediului.
Art. 32. — Materialele nucleare ∫i radioactive se predau
imediat, cu titlu gratuit, unit„˛ilor specializate, stabilite de
Comisia Na˛ional„ pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare.
Art. 33. — (1) Bunurile, documentele sau valorile
susceptibile s„ fac„ parte din patrimoniul cultural na˛ional sau
care prezint„ valoare documentar„, ∫tiin˛ific„, artistic„ sau
muzeistic„ vor fi predate de Óndat„, cu titlu gratuit, Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pentru a fi repartizate institu˛iilor
specializate, potrivit avizului Comisiei Na˛ionale a Muzeelor ∫i
Colec˛iilor.
(2) C„r˛ile, publica˛iile ∫i alte bunuri culturale de aceast„
natur„, cu excep˛ia celor men˛ionate la alin. (1), vor fi predate
de Óndat„, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii ∫i Cultelor pentru
a fi repartizate bibliotecilor publice.
Art. 34. — (1) Documentele susceptibile s„ fac„ parte din
Fondul Arhivistic Na˛ional al Rom‚niei vor fi predate de
Óndat„, cu titlu gratuit, Direc˛iei Generale a Arhivelor Na˛ionale
sau direc˛iilor jude˛ene ori a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz.
(2) Aprecierea apartenen˛ei documentelor men˛ionate la
alin. (1) la Fondul Arhivistic Na˛ional al Rom‚niei se va
realiza, Ón condi˛iile Legii Arhivelor Na˛ionale nr. 16/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, de c„tre reprezentan˛ii
Arhivelor Na˛ionale, la solicitarea de˛in„torilor acestor
documente.
(3) Documentele men˛ionate la alin. (1), care nu fac parte
din Fondul Arhivistic Na˛ional al Rom‚niei, se vor transmite de
Arhivele Na˛ionale unit„˛ilor de profil.
(4) Predarea documentelor prev„zute la alin. (1) se va
realiza Ón baza unui proces-verbal de predare-primire care va
cuprinde:
— num„rul curent din registrul de eviden˛„ al de˛in„torului,
Ón care au fost Ónscrise documentele;

— provenien˛a documentelor — cu trimitere la actele
Óntocmite cu acea ocazie;
— descrierea am„nun˛it„ a documentelor, realizat„ de
c„tre reprezentantul Arhivelor Na˛ionale, care se poate
constitui ca inventar anexat la procesul-verbal;
— baza legal„ de trecere a documentelor Ón proprietatea
privat„ a statului.
(5) Procesul-verbal se Óntocme∫te Ón dou„ exemplare,
dintre care unul r„m‚ne la de˛in„torul documentelor, iar
cel„lalt se pred„ unit„˛ii din structura Arhivelor Na˛ionale, care
Ól prime∫te, fiind semnat ∫i parafat pe toate filele.
Art. 35. — (1) Mijloacele de plat„ Ón valut„ neconvertibil„
confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului se depun de c„tre de˛in„torii acestora, Ón termen de
48 de ore, la Banca Na˛ional„ a Rom‚niei.
(2) Mijloacele de plat„ Ón lei confiscate sau intrate, potrivit
legii, Ón proprietatea privat„ a statului se depun la unit„˛ile
Trezoreriei Statului, Ón contul bugetului de stat 20.22.01.12
îŒncas„ri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate ∫i
alte sume constatate o dat„ cu confiscarea potrivit legii“.
Art. 36. — Valorificarea mijloacelor de plat„ Ón valut„
neconvertibil„ cotat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei,
confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului, preluate de c„tre Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, se
realizeaz„ prin virarea Ón contul bugetului de stat 20.22.01.12
îŒncas„ri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate ∫i
alte sume constatate o dat„ cu confiscarea potrivit legii“ a
contravalorii Ón lei a acestora, calculat„ la cursul de referin˛„
al pie˛ei valutare comunicat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei
la data decont„rii, dup„ deducerea cheltuielilor efectuate Ón
vederea valorific„rii, Ón termen de 3 zile lucr„toare de la
depunerea acestora.
Art. 37. — (1) Armele de foc, muni˛iile, materiile explozive
∫i bunurile cu specific militar, confiscate sau intrate potrivit
legii, Ón proprietatea privat„ a statului, se predau imediat, cu
titlu gratuit, inspectoratelor de poli˛ie jude˛ene ∫i Direc˛iei
Generale de Poli˛ie a Municipiului Bucure∫ti, fie pentru
completarea dot„rii unit„˛ilor Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor — prin organele centrale de planificare a Ónzestr„rii
sau a institu˛iilor publice asigurate gratuit cu arme de foc ∫i
muni˛ii de c„tre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor — prin
Inspectoratul General al Poli˛iei, fie, dup„ caz, pentru
valorificare, potrivit legii, prin unit„˛ile autorizate s„ le
comercializeze ori pentru casare.
(2) Se predau Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale numai armele
militare ∫i muni˛iile aferente acestora, materiile explozive ∫i
bunurile cu specific militar care fac obiectul Ónzestr„rii
exclusive a unit„˛ilor din structura acestui minister.
(3) Materiile explozive care nu fac obiectul atribuirii, cu titlu
gratuit, Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor sau Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale vor fi predate agen˛ilor economici autoriza˛i
s„ desf„∫oare activit„˛i cu astfel de bunuri, Ón vederea
utiliz„rii, valorific„rii sau distrugerii conform legii.
(4) Armele de v‚n„toare, de tir, cu gaze nocive, iritante
sau de neutralizare, armele de recuzit„, muni˛iile acestora ∫i
armele de panoplie, care nu fac obiectul dot„rii sau cas„rii,
se valorific„ prin unit„˛ile autorizate s„ le comercializeze, dup„
evaluare, conform legii.
(5) Evaluarea bunurilor men˛ionate la alin. (4) se
efectueaz„ de comisii numite prin ordin al ∫efului
inspectoratului de poli˛ie jude˛ean sau al Direc˛iei Generale de
Poli˛ie a Municipiului Bucure∫ti, din care face parte ∫i un
reprezentant al direc˛iei generale a finan˛elor publice jude˛ene
sau a municipiului Bucure∫ti.
(6) Armele care prezint„ valoare istoric„, documentar„,
∫tiin˛ific„, artistic„ sau muzeistic„ se predau gratuit de c„tre
unit„˛ile de poli˛ie care le-au preluat institu˛iilor muzeale
specializate, potrivit avizului Comisiei Na˛ionale a Muzeelor ∫i
Colec˛iilor.
(7) Normele metodologice privind eviden˛a, evaluarea Ón
vederea valorific„rii, asigurarea dot„rii de armament ∫i muni˛ii
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a persoanelor fizice ∫i institu˛iilor publice, precum ∫i destina˛ia
armamentului, muni˛iilor ∫i materialelor explozive, provenite din
confisc„ri sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului, vor fi aprobate prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i
internelor, emis Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentelor norme metodologice.
(8) Œn cazurile Ón care organele Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor identific„ ori sunt sesizate despre existen˛a unor
materii explozive, dispozitive cu Ónc„rc„tur„ exploziv„ —
bombe, mine, grenade, proiectile ∫i altele — sau mijloace de
ini˛iere a acestora, pot solicita sprijinul organelor de specialitate
ale Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale pentru executarea, dup„ caz,
a opera˛iunilor de ridicare, de transport sau de distrugere a
acestor materiale, conform dispozi˛iilor legale.
(9) Obiectele, ve∫mintele ∫i c„r˛ile de cult se valorific„ de
institu˛iile de cult, conform prevederilor legale Ón vigoare.
(10) Materialele lemnoase, a∫a cum sunt definite la art. 76
alin. 2 din Legea nr. 26/1996 — Codul silvic, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, confiscate, se valorific„ de c„tre unit„˛ile
silvice ∫i/sau de structurile silvice private, legal autorizate s„
func˛ioneze, Ón conformitate cu prevederile legale Ón domeniu.
Art. 38. — Sumele ob˛inute ca urmare a valorific„rii
bunurilor prev„zute la alin. (2) al art. 4 din ordonan˛„ sunt
virate la bugetul de stat Ón contul 20.22.01.12 îŒncas„ri din
valorificarea bunurilor confiscate, abandonate ∫i alte sume
constatate o dat„ cu confiscarea potrivit legii“ dup„ deducerea
cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale Ón vigoare ∫i a
cotei de 1% aplicate asupra disponibilit„˛ilor r„mase care se
vireaz„ Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pentru
recompensarea poli˛i∫tilor, potrivit dispozi˛iilor art. 54 alin. (3) din
Legea nr. 360/2002, aferent„ bunurilor confiscate de poli˛i∫ti.
CAPITOLUL X
Valorificarea metalelor pre˛ioase, aliajelor acestora
∫i pietrelor pre˛ioase, considerate bunuri f„r„ st„p‚n,
precum ∫i a celor ridicate Ón vederea confisc„rii
ori confiscate Ón condi˛iile prev„zute de lege
Art. 39. — Sunt supuse valorific„rii metalele pre˛ioase,
aliajele acestora ∫i pietrele pre˛ioase, considerate bunuri f„r„
st„p‚n, precum ∫i cele ridicate Ón vederea confisc„rii ori
confiscate, denumite Ón continuare obiecte din metale sau pietre
pre˛ioase, pentru care exist„ un document care atest„ intrarea
Ón proprietatea privat„ a statului.
Art. 40. — (1) Obiectele din metale sau pietre pre˛ioase
vor fi evaluate de c„tre comisia de evaluare constituit„ Ón
baza prevederilor art. 11 din ordonan˛„.
(2) Reprezentantul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor Ón comisia de evaluare va fi un specialist Ón
metale pre˛ioase desemnat de c„tre aceasta, care va Óntocmi un
raport de expertiz„ a obiectelor din metale sau pietre pre˛ioase
evaluate, Ón care se vor prezenta ∫i fotografii ale acestora.
(3) Evaluarea obiectelor din metale sau pietre pre˛ioase
prev„zute la alin. (1) se va face la unit„˛ile Trezoreriei Statului
unde au fost depuse, Ón func˛ie de pre˛urile comunicate de
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei pentru tranzac˛iile cu metale ∫i
pietre pre˛ioase, ˛in‚ndu-se seama de vechimea ∫i prelucrarea
acestora, Ón maximum 21 de zile de la data expertiz„rii lor.
(4) Œn scopul evalu„rii, obiectele din metale sau pietre
pre˛ioase vor fi preluate temporar din tezaurul unit„˛ilor
Trezoreriei Statului, pe baz„ de proces-verbal de predareprimire a gropurilor, care va fi semnat astfel:
a) de comisia constituit„ la nivelul unit„˛ilor Trezoreriei
Statului;
b) de comisia de evaluare.
(5) Unit„˛ile Trezoreriei Statului vor asigura spa˛iile
corespunz„toare desf„∫ur„rii activit„˛ii de evaluare.
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(6) Obiectele din metale sau pietre pre˛ioase evaluate se
depun la tezaurul Trezoreriei Statului Ón gropuri sigilate, pe
baz„ de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care se
semneaz„ de c„tre comisia de evaluare, pentru predare, ∫i de
c„tre comisia constituit„ la nivelul unit„˛ilor Trezoreriei Statului,
pentru primire.
Art. 41. — Œn termen de 30 de zile de la evaluare,
obiectele din metale sau pietre pre˛ioase se predau de c„tre
comisia constituit„ la nivelul unit„˛ilor Trezoreriei Statului
comisiei de evaluare, pe baz„ de proces-verbal de predareprimire. Comisia de evaluare pred„ pe baz„ de proces-verbal
de predare-primire obiectele din metale sau pietre pre˛ioase,
Ón vederea valorific„rii, reprezentantului persoanelor juridice
autorizate care asigur„ ∫i transportul la sediul acestuia.
Art. 42. — (1) Pentru valorificarea obiectelor din metale
sau pietre pre˛ioase prev„zute la art. 39 se utilizeaz„ metoda
v‚nz„rii directe.
(2) Obiectele din metale sau pietre pre˛ioase prev„zute la
art. 39 vor fi valorificate numai prin intermediul persoanelor
juridice autorizate de c„tre Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor.
(3) Valorificarea prin metoda direct„ se poate face cu plata
integral„ sau e∫alonat, pe o perioad„ de maximum 12 luni. Œn
cazul v‚nz„rii Ón rate persoana juridic„ va prezenta o garan˛ie
bancar„ reprezent‚nd contravaloarea a 3 rate lunare ∫i va
pl„ti, Ón momentul ridic„rii bunurilor, minimum 50% din
valoarea acestora. Ratele lunare se actualizeaz„ Ón func˛ie de
dob‚nda de referin˛„ stabilit„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei.
Art. 43. — Organele de valorificare restituie obiectele din
metale sau pietre pre˛ioase intrate Ón proprietatea privat„ a
statului sau contravaloarea acestora, la nivelul valorii stabilite de
comisia de evaluare Ón baza unei hot„r‚ri judec„tore∫ti r„mase
definitiv„ ∫i irevocabil„ sau a unei ordonan˛e emise de procuror.
Art. 44. — (1) Metalele pre˛ioase, aliajele acestora ∫i
pietrele pre˛ioase considerate bunuri f„r„ st„p‚n, precum ∫i cele
ridicate Ón vederea confisc„rii ori confiscate se valorific„ de
c„tre direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene Ón cadrul
c„rora func˛ioneaz„ unit„˛ile Trezoreriei Statului depozitare,
prev„zute Ón anexa nr. 1 la Normele metodologice privind
procedurile de depunere, manipulare ∫i depozitare a metalelor
pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase, considerate
bunuri f„r„ st„p‚n, precum ∫i a celor ridicate Ón vederea
confisc„rii ori confiscate Ón condi˛iile prev„zute de lege, la
unit„˛ile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului
finan˛elor publice nr. 526/2004, ∫i se evalueaz„ de c„tre
comisiile de evaluare care func˛ioneaz„ Ón cadrul acestora.
(2) Competen˛ele privind evaluarea ∫i valorificarea metalelor
pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase considerate
bunuri f„r„ st„p‚n, precum ∫i a celor ridicate Ón vederea
confisc„rii ori confiscate, depozitate la Direc˛ia Trezorerie ∫i
Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti, se stabilesc prin
ordin al ministrului finan˛elor publice.
CAPITOLUL XI
Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii
Art. 45. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentele norme metodologice.
Art. 46. — Pentru valorificarea stocurilor de˛inute de
unit„˛ile autorit„˛ii vamale la data intr„rii Ón vigoare a
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2001*), r„m‚n Ón
vigoare dispozi˛iile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.067/1999 pentru
aprobarea Metodologiei privind introducerea Ón circuitul
economic de c„tre unit„˛ile autorit„˛ii vamale a bunurilor ∫i
m„rfurilor intrate Ón proprietatea privat„ a statului, care
Óndeplinesc condi˛iile de valorificare, p‚n„ la data de
31 decembrie 2002.

*) Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 128/1998 pentru
reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului, aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 329/2002, a intrat Ón vigoare Ón data de 29 decembrie 2001.
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Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i
condi˛iilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 98/1999, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“
3. Reproducem mai jos art. II din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.175/2004 privind modificarea ∫i completarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonan˛ei Guvernului
nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de
valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 514/1999:
îArt. II. — (1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, pentru care titularii contractelor
de Ónchiriere, aflate Ón vigoare la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri, Ó∫i exprim„ inten˛ia de cump„rare Ón termen
de un an de la aceast„ dat„, pot fi valorificate direct, prin
negociere cu ace∫tia, la un pre˛ care nu poate fi mai mic
dec‚t cel stabilit de c„tre comisia de evaluare pe baza
raportului de expertiz„ tehnic„ sau de evaluare.
(2) Œn cazul Ón care titularii contractelor de Ónchiriere nu
ofer„ cel pu˛in pre˛ul stabilit de comisia de evaluare, Ón cadrul
termenului prev„zut la alin. (1), sau nu achit„ contravaloarea
imobilelor Ón interiorul aceluia∫i termen, se va proceda la
valorificarea imobilelor prin licita˛ie public„.
(3) Œn cazul imobilelor prev„zute la alin. (1), termenul
prev„zut la art. 15 alin. (6) curge din data la care se trece la
valorificarea prin licita˛ie public„, dac„ este cazul.“

NOT√:

1. Reproducem mai jos art. II ∫i III din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 808/2002 privind modificarea ∫i completarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonan˛ei Guvernului
nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de
valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 514/1999:
îArt. II. — Bunurile imobile intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, pentru care actualii locatari Ó∫i
exprim„ inten˛ia de cump„rare Ón termen de 12 luni de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri*), pot fi valorificate
direct, prin negociere cu ace∫tia.
Art. III. — Transferul personalului cu atribu˛ii de valorificare
a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului din cadrul direc˛iilor regionale
vamale interjude˛ene la direc˛iile generale ale finan˛elor publice
jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti se face prin ordin al
ministrului finan˛elor publice.“
2. Reproducem mai jos art. III din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.536/2003 privind modificarea ∫i completarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonan˛ei Guvernului nr. 128/1998
pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a
bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón
proprietatea privat„ a statului, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 514/1999:
îArt. III. — Direc˛ia general„ de administrare ∫i control al
activelor statului**) este abilitat„ s„ solu˛ioneze problemele ce
vor ap„rea ca urmare a aplic„rii prevederilor Ordonan˛ei

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Autovehicule, ambulan˛e sanitare cu dot„rile aferente
.
Nr.
crt.

Locul unde
se afl„
autovehiculul,
ambulan˛ele
sanitare
cu dot„rile
aferente,
tipul

Marca

Capacitatea
cilindric„
a motorului
(cm3)

Anul de
fabrica˛ie

Num„rul de
kilometri
Ónregistra˛i
la bord

Carburantul
folosit

1

2

3

4

5

6

7

Gradul
de uzur„

Valoarea
stabilit„
de
comisia
de
evaluare

Alte elemente
specifice autovehiculului,
ambulan˛elor sanitare
cu dot„rile aferente
(SS — seria ∫asiului;
SM — seria motorului;
SC — seria caroseriei;
culoarea etc.)

Observa˛ii

8

9

10

11

Ambarca˛iuni
Nr.
crt.

Locul unde
se afl„
ambarca˛iunea
∫i tipul acesteia

Num„ul
de buc„˛i

Lungime
(m)

L„˛ime
(m)

Œn„l˛ime
(m)

Crevace
(buc„˛i)

Gradul
de uzur„

Valoarea
stabilit„
de comisia
de evaluare

Observa˛ii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Motoare ata∫abile ambarca˛iunilor
Nr.
crt.

Locul unde
se afl„ motoarele
ata∫abile
ambarca˛iunilor

Denumirea
motorului

CP

Seria
motorului

Gradul
de uzur„

Starea
tehnic„
conform
fi∫ei tehnice

Valoarea
stabilit„
de comisia
de evaluare

1

2

3

4

5

6

7

8

Observa˛ii
9

*) Hot„r‚rea Guvernului nr. 808/2002 privind modificarea ∫i completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan˛ei Guvernului
nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 514/1999, a intrat Ón vigoare Ón data de 15 august 2002.
**) Denumit„ Direc˛ia general„ de reglementare Ón domeniul activelor statului, Óncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a Hot„r‚rii Guvernului
nr. 292/2004 pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„, respectiv 18 martie 2004.
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Jude˛ul
Trimestrul
Categorii
de
bunuri

0

Sold
Reduceri/
Intr„ri
la
major„ri
Ónceputul Ón cursul
de pre˛
trimes- trimestrului
+/–
trului

1

2

3**)

din care valorificate prin:
licita˛ie public„

Total bunuri
de valorificat magazine consigna˛ii
proprii

4=1+2+3

5

6

v‚nzare
direct„

7

burse
Total
Restituiri
de m„rfuri/ bunuri
din
de bunuri
pia˛a
valoarea
valorificate
care: de valori
adjudecat„
+/– mobiliare
8

9**)

10

11=5+6+7+
+8+10

a)
Produse
alimentare
b)
Confec˛ii
∫i Ónc„l˛„minte
c)
Aparatur„
electronic„ (audio,
video
etc.)
d)
Bunuri
de uz
casnic
e)
Echipamente
de comunica˛ii,
tehnic„
de calcul
∫i birotic„
f)
Succesiuni
vacante/
dona˛ii,
din care:
— bunuri
mobile
— bunuri
imobile
— titluri
de valoare
g)
Autovehicule,
ambarca˛iuni
∫i motoare ata∫abile

12

Distrugeri
de bunuri

Atribuiri
gratuite

13

14

Sold
la sf‚r∫itul
trimestrului

15=4+9–11–
–12–13–14

Alte
date

16***)
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0

1

2

3**)

4=1+2+3

5

6

7

8

9**)

10

11=5+6+7+
+8+10

12

13

14

15=4+9–11–
–12–13–14 16***)

h)
Materiale
refolosibile ∫i
piese de
schimb
i)
Sume
consemnate

x

j)
Metale
pre˛ioase,
aliaje ale
acestora
∫i pietre
pre˛ioase
k)
Mijloace
de plat„
Ón valut„
liber convertibil„
l)
Alte
bunuri*)
Total
Venituri
Óncasate

x

Cheltuieli
efectuate

x

Bunuri
greu
vandabile

x
*)

Se nominalizeaz„ bunurile cu pondere semnificativ„.
Se completeaz„ cu diferen˛a Ón +/— fa˛„ de valoarea stabilit„ de comisia de evaluare.
***) Se completeaz„ cu veniturile Óncasate (ct. 50.85) ∫i cheltuielile efectuate Ón cursul trimestrului de raportat, precum ∫i valoarea stocului de
bunuri greu vandabile.
**)
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