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™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 121/2004 privind unele m„suri
pentru eficientizarea activit„˛ii din domeniul s„n„t„˛ii
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 121 din 24 noiembrie 2004 privind unele
m„suri pentru eficientizarea activit„˛ii din domeniul s„n„t„˛ii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.142 din 2 decembrie 2004, cu urm„toarea modificare:
— Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 3. — Unit„˛ile sanitare cu paturi pot deconta
contravaloarea medicamentelor, Ón valoare de 237 miliarde
lei, achizi˛ionate Ón cadrul subprogramului «Preven˛ia ∫i
controlul Ón diabet ∫i boli de nutri˛ie» Ón anul 2003, p‚n„ la
finalizarea licita˛iei la nivel na˛ional, din sumele decontate
de casele de asigur„ri de s„n„tate pentru servicii medicale
efectuate.“

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 12 mai 2005.
Nr. 126.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 121/2004
privind unele m„suri pentru eficientizarea activit„˛ii din domeniul s„n„t„˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 121/2004 privind unele m„suri pentru eficientizarea

activit„˛ii din domeniul s„n„t„˛ii ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 mai 2005.
Nr. 408.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind revocarea ∫i numirea unor membri Ón Consiliul director
al Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 14 din Legea nr. 129/1998 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se revoc„ din func˛ia de membru al
Consiliului director al Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„
domnul C„t„lin Zamfir, reprezentant al primului-ministru.
(2) Se nume∫te Ón func˛ia de membru al Consiliului
director al Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„ doamna
Valentina Con˛escu, reprezentant al primului-ministru.
Art. 2. — (1) Se revoc„ din func˛ia de membru al
Consiliului director al Fondului Rom‚n de Dezvoltare
Social„ doamna Doina Bucinschi, reprezentant al
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
(2) Se nume∫te Ón func˛ia de membru al Consiliului
director al Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„ doamna
Maria Muga, reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei.
Art. 3. — (1) Se revoc„ din func˛ia de membru al
Consiliului director al Fondului Rom‚n de Dezvoltare
Social„ domnul Gheorghe Tomoial„, reprezentant al
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
(2) Se nume∫te Ón func˛ia de membru al Consiliului
director al Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„ domnul

Iuliu Bara, reprezentant al Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 4. — (1) Se revoc„ din func˛ia de membru al
Consiliului director al Fondului Rom‚n de Dezvoltare
Social„ domnul Romeo Postelnicu, reprezentant al
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.
(2) Se nume∫te Ón func˛ia de membru al Consiliului
director al Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„ domnul
Iuliu P„curariu, reprezentant al Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor.
Art. 5. — Se nume∫te Ón func˛ia de membru al
Consiliului director al Fondului Rom‚n de Dezvoltare
Social„ domnul Cornel Ionescu, reprezentant al Ministerului
Integr„rii Europene.
Art. 6. — Se nume∫te Ón func˛ia de membru al Consiliului
director al Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„ domnul
Ilie Dinc„, reprezentant al Agen˛iei Na˛ionale pentru Romi.
Art. 7. — Componen˛a nominal„ a Consiliului director al
Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„ este prev„zut„ Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti,12 mai 2005.
Nr. 419.

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
László Borbély,
ministru delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Ministrul integr„rii europene,
Ene Dinga
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ANEX√
COMPONENﬁA

Consiliului director al Fondului Rom‚n de Dezvoltare Social„
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valentina Con˛escu — reprezentant al primului-ministru;
Maria Muga — reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei;
Iuliu Bara — reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului;
Iuliu P„curariu — reprezentant al Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor;
Moise Popescu — reprezentant al Ministerului Finan˛elor Publice;
Cornel Ionescu — reprezentant al Ministerului Integr„rii Europene;
Ilie Dinc„ — reprezentant al Agen˛iei Na˛ionale pentru Romi.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind Ónfiin˛area ∫i func˛ionarea Punctului Na˛ional de Contact pentru aplicarea recomand„rilor
propuse de Organiza˛ia pentru Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„ (OCDE)
Ón Ghidul pentru Œntreprinderi Multina˛ionale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se Ónfiin˛eaz„ Punctul Na˛ional de Contact —
element obligatoriu Ón func˛ionarea mecanismelor specifice
legate de aplicarea Ghidului Organiza˛iei pentru Cooperare
∫i Dezvoltare Economic„ (OCDE) pentru Œntreprinderi
Multina˛ionale, denumit Ón continuare Ghid. Œnfiin˛area
Punctului Na˛ional de Contact este conform„ cu statutul
Rom‚niei de ˛ar„ aderant„ la Declara˛ia OCDE pentru
investi˛ii interna˛ionale ∫i Óntreprinderi multina˛ionale,
denumit„ Ón continuare Declara˛ie.
Art. 2. — (1) Atribu˛iile Punctului Na˛ional de Contact
sunt prezentate Ón Ghid ∫i sunt valabile pentru toate statele
aderante la Declara˛ie.
(2) Principala atribu˛ie a Punctului Na˛ional de Contact
este solu˛ionarea problemelor ce pot interveni Óntre
Óntreprinderile multina˛ionale ∫i stat, aspect care este
reglementat prin prevederile cuprinse Ón Ghid.
Art. 3. — Sediul Punctului Na˛ional de Contact este Ón
cadrul Agen˛iei Rom‚ne pentru Investi˛ii Str„ine.
Art. 4. — (1) Coordonarea Punctului Na˛ional de
Contact este asigurat„ de ministrul de stat pentru
coordonarea activit„˛ilor din domeniile mediului de afaceri ∫i
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, Ómpreun„ cu responsabilul
pentru rela˛ia Rom‚niei cu OCDE desemnat de ministrul
afacerilor externe.
(2) Func˛ia executiv„ este asigurat„ de persoane
desemnate de ministrul de stat pentru coordonarea
activit„˛ilor din domeniile mediului de afaceri ∫i Óntreprinderilor
mici ∫i mijlocii ∫i de pre∫edintele Agen˛iei Rom‚ne pentru
Investi˛ii Str„ine.

(3) Secretariatul tehnic este asigurat de reprezentan˛ii
nominaliza˛i din cadrul Ministerului Afacerilor Externe ∫i
Agen˛iei Rom‚ne pentru Investi˛ii Str„ine.
Art. 5. — Institu˛iile care asigur„ coordonarea ∫i
Óndeplinirea func˛iei executive ∫i de secretariat tehnic Ón
cadrul Punctului Na˛ional de Contact urmeaz„ s„-∫i prevad„
fondurile necesare Ón bugetele proprii.
Art. 6. — (1) Punctul Na˛ional de Contact are Ón
componen˛a sa reprezentan˛i la nivel decizional ai
institu˛iilor prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
(2) Œn termen de 7 zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri, institu˛iile nominalizate Ón anex„ vor
comunica coordonatorilor persoana desemnat„ s„ fac„
parte din componen˛a Punctului Na˛ional de Contact.
(3) Coordonatorii pot convoca reuniunea Punctului
Na˛ional de Contact Ón plen sau Ón cadrul unor subgrupe
specifice, Ón func˛ie de necesit„˛i.
Art. 7. — (1) Coordonatorii au responsabilitatea
prezent„rii ∫i sus˛inerii rapoartelor de activitate, inclusiv la
Reuniunea interna˛ional„ anual„ a punctelor na˛ionale de
contact, din ˛„rile aderante la Declara˛ie.
(2) Coordonatorii vor convoca Ón regim de urgen˛„ prima
reuniune de lucru a Punctului Na˛ional de Contact Ón
vederea Óntocmirii Raportului pentru anul 2005, acesta
urm‚nd s„ fie prezentat la Conferin˛a interna˛ional„ anual„
a punctelor na˛ionale de contact (iunie 2005) organizat„ de
OCDE. Primul raport va prezenta situa˛ia Ónfiin˛„rii ∫i
func˛ion„rii Punctului Na˛ional de Contact potrivit
r„spunderilor asumate de Guvern prin aderarea Rom‚niei
la Declara˛ie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 12 mai 2005.
Nr. 420.

Contrasemneaz„:
Ministrul de stat pentru coordonarea activit„˛ilor
din domeniile mediului de afaceri ∫i Óntreprinderilor
mici ∫i mijlocii,
Gheorghe Copos
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Pre∫edintele Agen˛iei Rom‚ne pentru Investi˛ii Str„ine,
Ana-Maria Cristina
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
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ANEX√

Institu˛iile reprezentate Ón Punctul Na˛ional de Contact
Ministerul Afacerilor Externe
Cabinetul ministrului de stat pentru coordonarea activit„˛ilor din domeniile mediului de afaceri
∫i Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii — Direc˛ia mediu de afaceri
Ministerul Finan˛elor Publice
Ministerul Justi˛iei
Ministerul Integr„rii Europene
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Agen˛ia Rom‚n„ pentru Investi˛ii Str„ine
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie
Academia Rom‚n„ — Institutul Na˛ional de Cercet„ri Economice
Alian˛a Confedera˛iilor Patronale din Rom‚nia
Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Rom‚niei ∫i a Municipiului Bucure∫ti

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI

ORDIN
pentru aprobarea unui contract de concesiune
a unui serviciu public de distribu˛ie a gazelor naturale
Av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.720/2004 pentru aprobarea con˛inutului-cadru al caietului de
sarcini al concesiunii serviciului public privind distribu˛ia gazelor naturale ∫i a contractului-cadru de concesiune a serviciului
public privind distribu˛ia gazelor naturale,
Ón temeiul art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Contractul nr. 121 din data de fost semnat Óntre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului ∫i
2 martie 2005 de concesiune a serviciului public privind Societatea Comercial„ de Distribu˛ie a Gazelor Naturale
distribu˛ia gazelor naturale Ón perimetrul format din zonele îDistrigaz Nord“ — S.A.
delimitate ∫i prev„zute Ón Ordinul ministrului economiei ∫i
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
comer˛ului nr. 746/2004, Ón forma Ón care acest contract a al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 21 aprilie 2005.
Nr. 200.
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
privind deciziile de impunere anual„
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Ón baza prevederilor art. 95 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2004, precum ∫i ale art. 196 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ modelul ∫i con˛inutul urm„toarelor
formulare, prev„zute Ón anexa nr. I:
1. Decizie de impunere anual„ pentru veniturile realizate
de persoanele fizice rom‚ne cu domiciliul Ón Rom‚nia,
cod 14.13.02.13/a;
2. Decizie de impunere anual„ pentru veniturile realizate
de persoanele fizice rom‚ne f„r„ domiciliu Ón Rom‚nia ∫i
persoanele fizice str„ine, cod 14.13.02.13/6a;
3. Decizie de impunere anual„ pentru veniturile din
str„in„tate realizate de persoanele fizice rom‚ne cu
domiciliul Ón Rom‚nia, a c„ror impunere Ón Rom‚nia este
final„, cod 14.13.02.13/5a.

Art. 2. — Caracteristicile de tip„rire, modul de difuzare,
de utilizare ∫i de p„strare a formularelor prev„zute la art. 1
sunt cuprinse Ón anexa nr. II.
Art. 3. — P‚n„ la data de 30 septembrie a anului
urm„tor celui pentru care se face impunerea, organul fiscal
competent emite deciziile de impunere anual„ pe baza
datelor din declara˛iile de venit global, din declara˛iile
speciale ∫i a celorlalte informa˛ii aflate la dispozi˛ia sa.
Art. 4. — Formularele prev„zute la art. 1 se utilizeaz„
∫i Ón cazul aplic„rii procedurii impunerii din oficiu.
Art. 5. — Anexele nr. I ∫i II fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
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Art. 6. — Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i
contribu˛iilor din cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei din
cadrul Ministerului Finan˛elor Publice, direc˛iile generale ale
finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti,
precum ∫i, dup„ caz, direc˛iile de specialitate din cadrul

5

Ministerului Finan˛elor Publice ∫i al Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 28 aprilie 2005.
Nr. 545.
ANEXA Nr. I1)

1)

Anexa nr. I este reprodus„ Ón facsimil.

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

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 411/16.V.2005

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 411/16.V.2005

7

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

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 411/16.V.2005
ANEXA Nr. II
CARACTERISTICI DE TIP√RIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE
™I DE P√STRARE A FORMULARELOR

Decizie de impunere anual„ pentru veniturile realizate
de persoanele fizice rom‚ne cu domiciliul Ón Rom‚nia,
cod 14.13.02.13/a
1. Denumirea: Decizie de impunere anual„ pentru
veniturile realizate de persoanele fizice rom‚ne cu domiciliul
Ón Rom‚nia
2. Codul: 14.13.02.13/a
3. Formatul: A4/t1
4. Caracteristicile — pe o singur„ fa˛„;
de tip„rire:
— se poate utiliza ∫i echipament
informatic pentru editare ∫i
completare, cu adapt„ri adecvate
situa˛iei contribuabilului.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„: la calculul impozitului pe venitul anual
global ∫i stabilirea diferen˛elor de impozit anual de
regularizat stabilite Ón plus/Ón minus.
7. Se Óntocme∫te: Ón dou„ exemplare, de c„tre organul
fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„ domiciliul fiscal al
contribuabilului.
8. Circul„: — un exemplar la organul fiscal Ón a c„rui
raz„ teritorial„ se afl„ domiciliul fiscal al
contribuabilului;
— un exemplar la contribuabil.
9. Se arhiveaz„: la dosarul fiscal al contribuabilului.
Decizie de impunere anual„ pentru veniturile realizate
de persoanele fizice rom‚ne f„r„ domiciliu Ón Rom‚nia ∫i
persoanele fizice str„ine, cod 14.13.02.13/6a
1. Denumirea: Decizie de impunere anual„ pentru
veniturile realizate de persoanele fizice rom‚ne f„r„
domiciliu Ón Rom‚nia ∫i persoanele fizice str„ine
2. Codul: 14.13.02.13/6a
3. Formatul: A4/t1
4. Caracteristicile — pe o singur„ fa˛„;
de tip„rire:
— se poate utiliza ∫i echipament
informatic pentru editare ∫i
completare, cu adapt„ri adecvate
situa˛iei contribuabilului.

5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„: la stabilirea impozitului anual, pe surse
∫i categorii de venit.
7. Se Óntocme∫te: Ón dou„ exemplare, de c„tre organul
fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„ sursa de
venit/domiciliul fiscal al contribuabilului.
8. Circul„: — un exemplar la organul fiscal competent;
— un exemplar la contribuabil.
9. Se arhiveaz„: la dosarul fiscal al contribuabilului.
Decizie de impunere anual„ pentru veniturile din
str„in„tate realizate de persoanele fizice rom‚ne cu
domiciliul Ón Rom‚nia, a c„ror impunere Ón Rom‚nia este
final„, cod 14.13.02.13/5a
1. Denumirea: Decizie de impunere anual„ pentru
veniturile din str„in„tate realizate de persoanele fizice
rom‚ne cu domiciliul Ón Rom‚nia, a c„ror impunere Ón
Rom‚nia este final„
2. Codul: 14.13.02.13/5a
3. Formatul: A4/t1
4. Caracteristicile — pe o singur„ fa˛„;
de tip„rire:
— se poate utiliza ∫i echipament
informatic pentru editare ∫i
completare, cu adapt„ri adecvate
situa˛iei contribuabilului.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„: la stabilirea impozitului anual, pe surse
∫i categorii de venit ∫i la acordarea creditului fiscal.
7. Se Óntocme∫te: Ón dou„ exemplare, de c„tre organul
fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„ domiciliul fiscal al
contribuabilului.
8. Circul„: — un exemplar la organul fiscal Ón a c„rui
raz„ teritorial„ se afl„ domiciliul fiscal al
contribuabilului;
— un exemplar la contribuabil.
9. Se arhiveaz„: la dosarul fiscal al contribuabilului.
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