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HOTÃRÂRI

ALE

PARLAMENTULUI

ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind aprobarea suplimentãrii cu un numãr de 10 poliþiºti a efectivelor Poliþiei Române
care participã la Grupul Internaþional de Poliþie (I.P.T.F.) din Bosnia-Herþegovina
Având în vedere solicitarea Preºedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru a
aproba suplimentarea cu un numãr de 10 poliþiºti, începând cu data de 17 decembrie 1998, pentru o perioadã de un an,
a efectivelor Poliþiei Române care participã la Grupul Internaþional de Poliþie (I.P.T.F.) din Bosnia-Herþegovina potrivit
Hotãrârii Parlamentului României nr. 18 din 10 iunie 1998,
în temeiul art. 501 din Legea nr. 26/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Române, modificatã prin
Legea nr. 179/1997, ºi al art. 1 pct. 27 din Regulamentul ºedinþelor comune ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea cu un numãr de
10 poliþiºti, începând cu data de 17 decembrie 1998,
pentru o perioadã de un an, a efectivelor Poliþiei
Române care participã la Grupul Internaþional de
Poliþie (I.P.T.F.) din Bosnia-Herþegovina potrivit art. 1
alin. (1) din Hotãrârea Parlamentului României nr. 18
din 10 iunie 1998.

Art. 2. Ñ Costurile ocazionate de suplimentarea efectivelor Poliþiei Române participante la Grupul Internaþional de
Poliþie (I.P.T.F.) din Bosnia-Herþegovina vor fi suportate
integral de cãtre Organizaþia Naþiunilor Unite.
Art. 3. Ñ Efectivul de poliþiºti prevãzut la art. 1 va fi
selecþionat din cadrul grupului de 50 de poliþiºti, aprobat
potrivit art. 2 din Hotãrârea Parlamentului României nr. 18
din 10 iunie 1998.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 16 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ION DIACONESCU

PETRE ROMAN

Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 46.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind modificarea structurii ºi componenþei Guvernului
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ La propunerea primului-ministru, structura ºi
componenþa Guvernului vor fi modificate dupã cum
urmeazã:
A. Pe data prezentei hotãrâri, componenþa Guvernului,
aprobatã prin Hotãrârea Parlamentului României nr. 6/1998,
se restrânge. Ca urmare, calitatea de membru al
Guvernului înceteazã pentru ministrul privatizãrii, ministrul
comunicaþiilor, ministrul reformei, preºedinte al Consiliului
pentru Reformã, ministrul turismului, ministrul cercetãrii ºi

tehnologiei, ministrul pentru relaþiile cu Parlamentul ºi pentru secretarul de stat din Ministerul Apãrãrii Naþionale.
B. Ministru de stat, ministrul apãrãrii naþionale va asigura relaþiile Guvernului cu Parlamentul.
Art. 2. Ñ Orice dispoziþii contrare se abrogã.
Art. 3. Ñ Prezenta hotãrâre se comunicã Preºedintelui
României, în vederea exercitãrii atribuþiilor prevãzute la
art. 85 alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ION DIACONESCU

PETRE ROMAN

Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 47.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 17/1996
privind aprobarea componenþei nominale a delegaþiei Parlamentului României
la Adunarea Parlamentarã a Organizaþiei pentru Securitate ºi Cooperare în Europa
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã înlocuirea, din componenþa
delegaþiei Parlamentului României la Adunarea
Parlamentarã a Organizaþiei pentru Securitate ºi Cooperare

în Europa, a domnului deputat Adrian Severin cu domnul
deputat Cristian Rãdulescu, aparþinând Grupului
parlamentar U.S.D. Ñ Partidul Democrat.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 16 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ION DIACONESCU

PETRE ROMAN

Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 48.
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 19/1996
privind aprobarea componenþei nominale a delegaþiei Parlamentului României
la Adunarea Internaþionalã a Parlamentarilor de Limbã Francezã
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã înlocuirea, din componenþa
delegaþiei Parlamentului României la Adunarea
Internaþionalã a Parlamentarilor de Limbã Francezã, a dom-

nului deputat Cristian Rãdulescu cu domnul deputat
Alexandru Brezniceanu, aparþinând Grupului parlamentar
U.S.D. Ñ Partidul Democrat.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 16 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ION DIACONESCU

PETRE ROMAN

Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 49.
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind desemnarea membrilor Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a României
În temeiul art. 34 alin. (3) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României ºi al art. 1
pct. 27 din Regulamentul ºedinþelor comune ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se desemneazã în Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României, pentru o perioadã de

6 ani, membrii prevãzuþi în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 16 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ION DIACONESCU

PETRE ROMAN

Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 50.
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ANEXÃ
CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE

al Bãncii Naþionale a României
1. Mugur Isãrescu

Ñ preºedinte al Consiliului de administraþie ºi guvernator al Bãncii
Naþionale a României

2. Emil Iota Ghizari

Ñ vicepreºedinte al Consiliului de administraþie ºi prim-viceguvernator
al Bãncii Naþionale a României

3. Mihai Bogza

Ñ membru al Consiliului de administraþie ºi viceguvernator al Bãncii
Naþionale a României

4. Cristian Popa

Ñ membru al Consiliului de administraþie ºi viceguvernator al Bãncii
Naþionale a României

5. Silviu Cerna

Ñ membru al Consiliului de administraþie

6. Constantin Ionete

Ñ membru al Consiliului de administraþie

7. çgnes Nagy

Ñ membru al Consiliului de administraþie

8. Nicolae Dardac

Ñ membru al Consiliului de administraþie

9. Nicuºor Ruiu

Ñ membru al Consiliului de administraþie

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind desemnarea membrilor Comisiei de cenzori a Bãncii Naþionale a României
În temeiul art. 37 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României ºi al art. 1
pct. 27 din Regulamentul ºedinþelor comune ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se desemneazã în Comisia de cenzori
a Bãncii Naþionale a României, pentru o perioadã de 6 ani,

membrii prevãzuþi în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 16 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ION DIACONESCU

PETRE ROMAN

Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 51.

ANEXÃ
C O M I S I A

D E

C E N Z O R I

a Bãncii Naþionale a României
1.
2.
3.
4.
5.

Paul Bran
Florea Cojoc
Ion Stancu
Gheorghe Vâlcu
Adrian Radu Vuºcan

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
membru
membru
membru
membru
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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 131
din 20 octombrie 1998
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 16 lit. a) din Decretul-lege nr. 10/1990
privind regimul paºapoartelor ºi al cãlãtoriilor în strãinãtate
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 16 lit. a) din Decretul-lege nr. 10/1990 privind regimul paºapoartelor ºi al cãlãtoriilor în strãinãtate,
ridicatã de Pascariu Corneliu Dan, reclamant în Dosarul
nr. 762/1997 al Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ, în contradictoriu cu pârâta Direcþia generalã a poliþiei de frontierã, strãini, probleme de migrãri ºi
paºapoarte.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor legal citate.
Cauza fiind în stare de judecatã, se dã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicitã respingerea
excepþiei ca rãmasã fãrã obiect, deoarece textul atacat a
fost abrogat, iar potrivit art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã nu se poate
pronunþa decât asupra dispoziþiilor dintr-o lege sau ordonanþã în vigoare, de care depinde soluþionarea cauzei.
C U R T E A,

deliberând asupra excepþiei de neconstituþionalitate invocate, constatã urmãtoarele:
Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ, prin Încheierea din 19 iunie 1997, pronunþatã în
Dosarul nr. 762/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþia de neconstituþionalitate a art. 16 lit. a) din
Decretul-lege nr. 10 din 8 ianuarie 1990, ridicatã de
Pascariu Corneliu Dan, reclamant într-o cauzã care are ca
obiect cererea pentru anularea Ordinului nr. 0548 din
14 aprilie 1997 privind mãsura nepermiterii ieºirii din þarã a
sus-numitului ºi a reþinerii paºaportului, precum ºi obligarea
pârâtei Direcþia generalã a poliþiei de frontierã, strãini, probleme de migrãri ºi paºapoarte la înapoierea paºaportului
reþinut.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
atacate contravin art. 23, 25 ºi 49 din Constituþie.

Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
”dispoziþiile art. 16 lit. a) din Decretul-lege nr. 10/1990 sunt
neconstituþionale, în sensul cã încalcã art. 23, 25 ºi 49 din
Constituþia RomânieiÒ.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de vedere ale preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului. În
punctul sãu de vedere, Guvernul aratã cã ”excepþia de
neconstituþionalitate a rãmas fãrã obiectÒ, deoarece, prin
”Ordonanþa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paºapoartelor în România, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, art. 16
din Decretul-lege nr. 10/1990 a fost abrogat (prin abrogarea întregului Capitol II Ñ Eliberarea ºi pãstrarea paºapoartelor Ñ din acest decret-lege, în care este cuprins ºi
art. 16)Ò. Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului
nu au comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit în cauzã, susþinerile pãrþilor,
concluziile procurorului, dispoziþiile atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, Curtea
Constituþionalã este competentã sã soluþioneze excepþia cu
care a fost legal sesizatã.
Textul atacat a mai fãcut obiectul controlului de constituþionalitate de cãtre Curtea Constituþionalã, care, prin
Decizia nr. 71 din 23 mai 1996, definitivã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 25 iunie
1996, a stabilit cã ”É dispoziþiile art. 16 lit. a) teza I privitoare la urmãrirea penalã din Decretul-lege nr. 10/1990
sunt constituþionale numai în mãsura în care refuzul eliberãrii sau retragerea paºaportului sunt consecinþa unei
mãsuri preventive sau de eliberare condiþionatã dispusã de
magistrat, în temeiul prevederilor Codului de procedurã
penalã, precum ºi dacã magistratul considerã cã interdicþia
pãrãsirii þãrii se impune pentru buna desfãºurare a procesului penal, în orice fazã s-ar aflaÒ.
Sub acest aspect, excepþia este inadmisibilã, deoarece,
potrivit jurisprudenþei Curþii, o dispoziþie legalã declaratã
neconstituþionalã, pierzându-ºi eficienþa, nu mai poate face
obiectul unei noi excepþii. Aceastã jurisprudenþã, aplicatã
constant încã înainte de modificarea Legii nr. 47/1992 prin
Legea nr. 138/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 170 din 25 iulie 1997, este
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întemeiatã pe prevederile art. 145 alin. (2) din Constituþie,
potrivit cãrora ”Deciziile Curþii Constituþionale suntÉÒ.
De altfel, întrucât instanþa de judecatã a sesizat Curtea
Constituþionalã la data de 19 iunie 1997, adicã anterior
intrãrii în vigoare a Legii nr. 138/1997 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 47/1992, excepþia era contrarã ºi
dispoziþiilor art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, în
redactarea iniþialã, potrivit cãrora deciziile definitive ale
Curþii, publicate în Monitorul Oficial al României, sunt obligatorii erga omnes.
Este de reþinut, de asemenea, cã, dupã data sesizãrii
Curþii, art. 16 lit. a) din Decretul-lege nr. 10/1990 a fost
abrogat, în mod expres, prin dispoziþiile art. 30 din

Ordonanþa Guvernului nr. 65/1997, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997.
Deoarece Curtea Constituþionalã este competentã, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã
se pronunþe numai asupra constituþionalitãþii legilor sau
ordonanþelor în vigoare, cauza de faþã a rãmas fãrã obiect,
dispoziþiile considerate ca neconstituþionale fiind abrogate
expres.
Faþã de cele arãtate ºi în temeiul art. 23 alin. (6) din
legea menþionatã, excepþia este inadmisibilã, revenind
instanþei de judecatã obligaþia de a se pronunþa asupra
fondului cauzei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 alin. (1) ºi (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca inadmisibilã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 16 lit. a) din Decretul-lege nr. 10/1990
privind regimul paºapoartelor ºi al cãlãtoriilor în strãinãtate, ridicatã de Pascariu Corneliu Dan în Dosarul nr. 762/1997 al
Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 20 octombrie 1998.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 137
din 22 octombrie 1998
privind excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 397, 399, 400 ºi 403 din Codul de procedurã penalã
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Ioan Griga
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a
prevederilor art. 397, 399, 400 ºi 403 din Codul de proce-

durã penalã, ridicatã de Rogojinã Mihai în Dosarul
nr. 223/1998 al Curþii de Apel Suceava.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
15 octombrie 1998, în lipsa pãrþii ºi în prezenþa reprezentantului Ministerului Public, ºi au fost consemnate în
încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data
de 22 octombrie 1998.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 mai 1998, Curtea de Apel
Suceava a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a prevederilor art. 397, 399, 400 ºi 403
din Codul de procedurã penalã, ridicatã de Rogojinã Mihai.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 489/18.XII.1998
În motivarea excepþiei, se aratã cã textele legale criticate
încalcã dispoziþiile constituþionale ale art. 125 care stabilesc
cã justiþia se realizeazã prin instanþele judecãtoreºti prevãzute de lege, ºi ale art. 128 privind folosirea cãilor de atac
împotriva hotãrârilor judecãtoreºti. Potrivit acestor dispoziþii
constituþionale, folosirea cãilor de atac trebuie fãcutã numai
la instanþa judecãtoreascã ºi în nici un caz prin administrarea, în prealabil, de probe de cãtre Ministerul Public. Or,
conform textelor criticate, Ministerul Public este acela care
face verificãri ºi administreazã probe, deºi numai instanþa
judecãtoreascã trebuie sã desfãºoare astfel de activitãþi.
Exprimându-ºi opinia, instanþa apreciazã cã dispoziþiile
art. 397, 399, 400 ºi 403 din Codul de procedurã penalã
nu sunt neconstituþionale. În baza textelor constituþionale,
invocate în cauzã, justiþia se realizeazã de instanþele judecãtoreºti, iar competenþa ºi procedura de judecatã sunt
cele stabilite de lege. În ce priveºte cãile de atac, acestea
se exercitã în condiþiile legii. În cazul revizuirii, conform art.
397, 399, 400 ºi 403 din Codul de procedurã penalã, cererea de revizuire se adreseazã procurorului, care ascultã,
dacã este cazul, persoana care solicitã revizuirea ºi efectueazã, când este necesar, cercetãrile care se impun, dupã
care trimite lucrãrile efectuate la instanþa competentã sã
soluþioneze cauza. Potrivit art. 403 din Codul de procedurã
penalã, instanþa poate însã verifica oricare dintre probele
pe care se întemeiazã cererea sau poate, când este necesar, sã administreze probe noi. Rezultã cã, prin verificarea
tuturor probelor ºi administrarea unor probe noi, atunci
când e necesar, instanþa este aceea care administreazã
întregul probator. Rezultã cã prevederile legale atacate ca
neconstituþionale nu sunt de naturã sã lezeze drepturile
revizuentului, întrucât rezultatul verificãrii este supus controlului instanþei.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat puncte de vedere preºedinþilor celor
douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. Textele
criticate reglementeazã activitatea procesualã în scopul
soluþionãrii cererilor de revizuire introduse de persoane condamnate, în vederea desfiinþãrii hotãrârilor de condamnare.
ªi în cazul revizuirii, justiþia se înfãptuieºte tot de instanþele judecãtoreºti, aºa cum cere art. 125 din Constituþie, iar
nu de procuror, care, în calitate de organ de urmãrire
penalã, efectueazã numai cercetãri prealabile, pentru a
ajuta aflarea adevãrului.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, republicatã,
reþine urmãtoarele:
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În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Textele din Codul de procedurã penalã criticate ca
neconstituþionale prevãd:
”Art. 397. Ñ Cererea de revizuire se adreseazã
procurorului de la parchetul de pe lângã instanþa care a
judecat cauza în primã instanþã.
Cererea se face în scris, cu arãtarea cazului de revizuire pe care se întemeiazã ºi a mijloacelor de probã în
dovedirea acestuia.
Dacã cererea nu îndeplineºte condiþiile arãtate în alin. 2,
procurorul cheamã persoana care a fãcut cererea în vederea completãrii sau precizãrii acesteia.Ò
”Art. 399. Ñ Dupã introducerea cererii de revizuire
procurorul ascultã, dacã este cazul, potrivit art. 397 alin. 3,
persoana care solicitã revizuirea. În cazul când este necesarã efectuarea de cercetãri pentru a verifica temeinicia
cererii de revizuire, procurorul dispune aceasta prin ordonanþã.
Totodatã, procurorul cere, dacã este necesar, dosarul
cauzei.
Pentru efectuarea actelor de cercetare procurorul poate
delega organul de cercetare penalã. Dispoziþiile art. 217
alin. ultim sunt aplicabile.
Termenul de efectuare a actelor de cercetare este de 2
luni ºi curge de la data introducerii cererii de revizuire.
Dupã efectuarea cercetãrilor, procurorul înainteazã întregul material împreunã cu concluziile sale instanþei competente.Ò
”Art. 400. Ñ În tot timpul efectuãrii actelor de cercetare,
procurorul ierarhic superior poate dispune suspendarea executãrii hotãrârii, în limitele cererii de revizuire.Ò
”Art. 403. Ñ Instanþa, ascultând concluziile procurorului
ºi ale pãrþilor, examineazã dacã cererea de revizuire este
fãcutã în condiþiile prevãzute de lege ºi dacã din probele
strânse în cursul cercetãrii efectuate de procuror rezultã
date suficiente pentru admiterea în principiu. Instanþa poate
verifica oricare dintre probele pe care se întemeiazã cererea sau poate, când este necesar, sã administreze probe
noi.
Persoanele prevãzute în art. 394 lit. b) ºi d) nu pot fi
ascultate ca martori în cauza supusã revizuirii.
Instanþa, în baza celor constatate, dispune prin încheiere
admiterea în principiu a cererii de revizuire sau, prin sentinþã, respingerea acesteia.
Când cererea de revizuire a fost fãcutã pentru un condamnat decedat sau când condamnatul care a fãcut cererea ori în favoarea cãruia s-a fãcut revizuirea a decedat
dupã introducerea cererii, prin derogare de la dispoziþiile
art. 10 alin. 1 lit. g), procedura de revizuire îºi va urma
cursul, iar în cazul admiterii în principiu, dupã rejudecarea
cauzei, instanþa va hotãrî potrivit dispoziþiilor din art. 13
alin. 2 ºi 3, care se aplicã în mod corespunzãtorÒ.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate considerã cã
dispoziþiile legale menþionate, potrivit cãrora parchetul face
verificãri ºi administreazã probe, deºi aceste probe ar
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trebui administrate doar de instanþã, contravin prevederilor
art. 125 din Constituþie, în special celor din alin. (1), care
consacrã principiul cã ”justiþia se realizeazã prin Curtea
Supremã de Justiþie ºi prin celelalte instanþe judecãtoreºti
stabilite de lege.Ò
Aceastã criticã nu este întemeiatã. Prezenþa procurorului
ºi, în general, a organelor de urmãrire penalã în procedura
revizuirii se explicã prin specificul acestei cãi de atac, al
cãrei scop îl constituie repararea erorilor judiciare cuprinse
în hotãrâri penale definitive. Deºi este îndreptatã împotriva
hotãrârilor penale definitive, revizuirea are totuºi un echivalent procesual în procedura prevãzutã de art. 273 din
Codul de procedurã penalã referitor la reluarea urmãririi
penale în caz de redeschidere a acesteia, pentru situaþii
când se dovedeºte cã din eroare s-a dispus încetarea
urmãririi penale sau scoaterea de sub urmãrire penalã. ªi
în cazul revizuirii, redeschiderea urmãririi penale constituie
un remediu contra unei erori judiciare care s-a produs la
începutul procesului penal, în faza urmãririi penale, dupã
cum ºi în cazul revizuirii procesul penal este reluat, iar restabilirea adevãrului duce la o altã soluþionare a cauzei
penale decât cea dispusã anterior. Spre deosebire de contestaþia în anulare, calea de atac a revizuirii presupune
reluarea procesului penal din faza de urmãrire penalã. Or,
este firesc ca aceastã activitate sã fie desfãºuratã de orga-

nele de urmãrire penalã, deoarece parchetul, spre deosebire de instanþe, are posibilitãþi mai mari de investigare.
Întreaga activitate desfãºuratã de procuror ºi, dupã caz,
de organele de urmãrire penalã, precum ºi întregul probator
administrat sunt supuse controlului instanþei judecãtoreºti.
Aºa cum se prevede în art. 399 alin. ultim din Codul de
procedurã penalã, dupã efectuarea cercetãrilor, procurorul
înainteazã întregul material împreunã cu concluziile sale
instanþei competente. Aceasta, potrivit dispoziþiilor art. 403
din Codul de procedurã penalã, ascultã concluziile procurorului ºi ale pãrþilor, examineazã probele strânse în cursul
cercetãrii efectuate de procuror ºi poate administra probe
noi, iar în final dispune, prin încheiere, admiterea în principiu
a cererii de revizuire sau, prin sentinþã, respingerea acesteia.
Din analiza acestor dispoziþii legale, rezultã cã soluþionarea cererii de revizuire se face de cãtre instanþele judecãtoreºti ºi nu de cãtre Ministerul Public, care nu are rol
de decizie, astfel încât textele criticate nu contravin prevederilor art. 125 din Constituþie.
În susþinerea excepþiei se invocã ºi încãlcarea prevederilor art. 128 din Constituþie, referitoare la folosirea cãilor de
atac în condiþiile legii, fãrã a se arãta însã în ce constã
contrarietatea. În legãturã cu aceastã susþinere, Curtea constatã cã reglementarea cãilor de atac împotriva hotãrârilor
judecãtoreºti este atributul exclusiv al legiutorului, iar textele criticate nu contravin acestor dispoziþii constituþionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 397, 399, 400 ºi 403 din Codul de procedurã penalã,
ridicatã de Rogojinã Mihai în Dosarul nr. 223/1998 al Curþii de Apel Suceava.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 22 octombrie 1998.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

DECIZIA NR. 163
din 10 noiembrie 1998
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor cap. III din Decretul nr. 207/1976
privind rãspunderea materialã a militarilor
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, soluþionarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor cap. III din Decretul nr. 207/1976 privind rãspunderea materialã a militarilor, ridicatã de Buriu
Nãstase, Aldea Nicolae, Foarfeca Dãnuþ, Stoicoci Petre,
Alexandru Alexandru, Giman Dan, Bucur Cristina ºi
Comãnescu Elena, reclamanþi în Dosarul nr. 1.057/CA/1998
al Curþii de Apel Constanþa Ñ Secþia comercialã ºi de
contencios administrativ.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
3 noiembrie 1998 ºi au fost consemnate în încheierea din
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aceeaºi datã, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunþarea pentru data de 10
noiembrie 1998.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea de Apel Constanþa Ñ Secþia comercialã ºi de
contencios administrativ, prin Încheierea din 24 iunie 1998,
pronunþatã în Dosarul nr. 1.057/CA/1998, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor cap. III din Decretul nr. 207/1976 privind rãspunderea materialã a militarilor, ridicatã de reclamanþii menþionaþi
mai sus.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile cap. III
din Decretul nr. 207/1976 care prevãd cãile de atac împotriva ordinului de zi de imputare, precum ºi organele cu
activitate jurisdicþionalã, altele decât instanþele judecãtoreºti,
încalcã prevederile constituþionale ale art. 21 privind accesul liber la justiþie, ale art. 125 referitoare la instanþele
judecãtoreºti ºi ale art. 150 alin. (1), potrivit cãrora ”legile
ºi toate celelalte acte normative rãmân în vigoare, în
mãsura în care ele nu contravin prezentei ConstituþiiÒ.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã
excepþia întemeiatã, deoarece, pe de o parte, textul atacat
limiteazã exercitarea dreptului persoanelor obligate la platã
de a se adresa justiþiei, iar pe de altã parte, ”Justiþia se
realizeazã prin Curtea Supremã de Justiþie ºi prin celelalte
instanþe judecãtoreºti stabilite de legeÒ.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de vedere ale preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul sãu de vedere, Guvernul apreciazã cã excepþia invocatã ”nu este fondatãÒ deoarece dispoziþiile atacate,
deºi nu reglementeazã expres calea de atac în justiþie
împotriva hotãrârilor definitive ale comisiilor de jurisdicþie a
imputaþiilor, totuºi, persoanele interesate, în temeiul art. 299
din Codul de procedurã civilã, pot sã atace cu recurs la
instanþa competentã aceste hotãrâri.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile atacate,
raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992,
republicatã, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate
cu care a fost legal sesizatã, deoarece, deºi anterior
Constituþiei, textul atacat este în vigoare, pe baza lui stabilindu-se raporturi juridice în noul regim constituþional.
Decretul nr. 207/1976 reglementeazã, în cap. III Ñ
Cãile de atac, o procedurã administrativã jurisdicþionalã privind contestarea ordinelor de zi de imputare, în art. 28 prevãzându-se cã hotãrârile definitive ale comisiilor de
jurisdicþie a imputaþiilor pot fi revizuite de organul care le-a
pronunþat. Deci, textul atacat nu prevede imposibilitatea
celor interesaþi de a se adresa justiþiei, ci doar nu reglementeazã expres calea de atac împotriva hotãrârilor definitive ale comisiilor de jurisdicþie a imputaþiilor.
Potrivit art. 52 din Decretul nr. 207/1976, dispoziþiile
acestuia se întregesc cu cele ale legislaþiei civile ºi ale
legislaþiei muncii. Or, art. 299 din Codul de procedurã civilã
aratã cã ”Hotãrârile date fãrã drept de apel, cele date în
apel, precum ºi, în condiþiile prevãzute de lege, hotãrârile
altor organe cu activitate jurisdicþionalã sunt supuse
recursuluiÒ.
Deoarece, chiar în condiþiile Decretului nr. 207/1976,
hotãrârile definitive ale comisiilor de jurisdicþie a imputaþiilor
pot fi atacate cu recurs la instanþele judecãtoreºti competente, cap. III al acestuia nu poate fi considerat neconstituþional în raport cu prevederile constituþionale ale art. 21 ºi
125, excepþia urmând sã fie respinsã.
În sfârºit, Decretul nr. 207/1976 a fost abrogat prin
Ordonanþa Guvernului nr. 121 din 28 august 1998 privind
rãspunderea materialã a militarilor, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998,
care, conform art. 52, intrã în vigoare dupã 90 de zile de
la publicare. Potrivit art. 43 din ordonanþã, ”în situaþia în
careÉ persoanele obligate la repararea prejudiciului în condiþiile prezentei ordonanþe considerã cã au fost lezate
într-un drept legitim se pot adresa instanþei judecãtoreºti
competente, potrivit legiiÒ.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi art. 1, al art. 2, al art. 3, al
art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor cap. III din Decretul nr. 207/1976 privind rãspunderea
materialã a militarilor, ridicatã de Buriu Nãstase, Aldea Nicolae, Foarfeca Dãnuþ, Stoicoci Petre, Alexandru Alexandru,
Giman Dan, Bucur Cristina ºi Comãnescu Elena, în Dosarul nr. 1.057/CA/1998 al Curþii de Apel Constanþa Ñ Secþia
comercialã ºi de contencios administrativ.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 10 noiembrie 1998.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 489/18.XII.1998

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea ºi completarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997
privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Art. I. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite
indirecte, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 196/1998, cu modificãrile ulterioare*),
se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Plãtitori de accize pentru produsele prevãzute
la art. 3 sunt agenþii economici Ñ persoane juridice, asociaþii familiale ºi persoane fizice autorizate Ñ, care produc
sau importã astfel de produse.
Pentru alcoolul etilic alimentar provenit din þarã sau din
import, utilizat ca materie primã în obþinerea bãuturilor alcoolice spirtoase, acciza se plãteºte o singurã datã de cãtre
agentul economic producãtor sau importator de alcool etilic
alimentar.
Pentru bãuturile alcoolice spirtoase, produse în þarã
exclusiv din alcool etilic alimentar provenit din þarã sau din
import, nu se mai datoreazã accize.
De asemenea, plãtitori de accize sunt:
a) agenþii economici prevãzuþi la alin. 1, care cumpãrã
de la producãtorii individuali Ñ persoane fizice Ñ produse
de natura celor supuse accizelor prin prezenta ordonanþã
de urgenþã, pentru prelucrare ºi/sau comercializare;
b) agenþii economici, pentru cantitãþile de produse
supuse accizelor, obþinute din producþia proprie sau din
import, care sunt: acordate ca dividende sau ca platã în
naturã acþionarilor, asociaþilor ºi, dupã caz, persoanelor
fizice; consumate pentru reclamã ºi publicitate.Ò
2. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Pentru alcoolul etilic alimentar, bãuturile alcoolice ºi orice alte produse destinate industriei alimentare
sau consumului, care conþin alcool etilic alimentar, accizele
se datoreazã ºi se calculeazã o singurã datã de cãtre
agentul economic producãtor sau importator ºi sunt stabilite
în sume fixe exprimate în lei pe unitatea de mãsurã, astfel:
Ñ lei pe hectolitru alcool pur Ñ pentru produsele
cuprinse la nr. crt. 1 ºi 2 din anexa nr. 1 la prezenta
ordonanþã de urgenþã;

Ñ lei pe hectolitru/1 grad alcoolic Ñ pentru produsele
cuprinse la nr. crt. 3 ºi 4 din anexa nr. 1 la prezenta
ordonanþã de urgenþã.
Baza de impozitare pentru calculul accizelor o reprezintã:
Ñ cantitatea de alcool pur conþinutã Ñ pentru produsele prevãzute la nr. crt. 1 ºi 2 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanþã de urgenþã;
Ñ cantitatea de bãuturi, exprimatã în hectolitri, multiplicatã cu numãrul de grade alcoolice conþinut Ñ pentru produsele prevãzute la nr. crt. 3 ºi 4 din anexa nr. 1 la
prezenta ordonanþã de urgenþã.
Sumele fixe care reprezintã accizele datorate pe produse ºi pe grupe de produse sunt cele stabilite în anexa
nr. 1 la prezenta ordonanþã de urgenþã. Aceste sume vor fi
actualizate trimestrial de cãtre Ministerul Finanþelor, prin
ordin al ministrului, în funcþie de evoluþia ratei inflaþiei.Ò
3. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ În cazul produselor prevãzute la art. 3, provenite din import sau din þarã, utilizate ca materie primã
pentru obþinerea altor produse supuse accizelor Ñ altele
decât bãuturile alcoolice spirtoase produse exclusiv din
alcool etilic alimentar Ñ, agenþii economici prelucrãtori vor
deduce din accizele datorate pentru produsele finale facturate, pe bazã de documente justificative, accizele plãtite în
vamã sau la achiziþionarea de pe piaþa internã a materiei
prime.
Deducerea se face pe rãspunderea agenþilor economici
în raport cu cantitatea de materie primã utilizatã efectiv Ñ
în limita normelor de consum Ñ pentru obþinerea produselor finite supuse accizelor, livrate în fiecare lunã calendaristicã.
Exercitarea dreptului de deducere este condiþionatã de
existenþa documentelor justificative care atestã provenienþa
legalã a cantitãþilor de materii prime utilizate.Ò
4. Dupã articolul 6 se introduce articolul 61 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 61. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã toate livrãrile de alcool efectuate de cãtre
agenþii economici producãtori interni ºi importatori, precum

*) Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997,
modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 35/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998 (aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 185/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 15 octombrie 1998), prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 3/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 3 martie 1998 (aprobatã prin Legea nr. 184/1998, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 14 octombrie 1998), prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 18/1998, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998, fiind aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 196/1998, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 417 din 5 noiembrie 1998.
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ºi livrãrile de bãuturi alcoolice efectuate de cãtre agenþii
economici producãtori interni, importatori ºi comercianþi în
sistem angro vor fi facturate în momentul livrãrii, utilizându-se
pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale ºi avize
de însoþire a mãrfii, dupã caz, special tipãrite de cãtre
Regia Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ. Aceste documente
vor fi utilizate ºi de cãtre agenþii economici deþinãtori de
licenþã de atestare a dreptului de marcare pentru livrãrile
de alcool.
Facturile fiscale ºi avizele de însoþire a mãrfii vor avea
regim special, fiind realizate în conformitate cu prevederile
legale, ºi vor fi tipãrite utilizându-se hârtii, cerneluri speciale
ºi alte elemente de siguranþã. În cazul agenþilor economici
producãtori interni de alcool, facturile fiscale ºi avizele de
însoþire a mãrfii vor fi imprimate în 4 exemplare.
Exemplarul 4 va rãmâne la supraveghetorul fiscal.
Pe lungimea în diagonalã a fiecãrui document prevãzut
mai sus, se vor inscripþiona, dupã caz, cuvintele ”AlcoolÒ
sau ”Bãuturi alcooliceÒ.
Pe fiecare facturã fiscalã ºi aviz de însoþire a mãrfii se
va înscrie calitatea agenþilor economici, atât a furnizorului
cât ºi a cumpãrãtorului de alcool ºi bãuturi alcoolice, dupã
caz, respectiv de producãtor, importator, comerciant angro
sau en dŽtail.
La realizarea acestor documente cu regim special Regia
Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ va aloca fiecãrui agent
economic în parte o plajã specialã de serii ºi de numere.
Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic în parte. Distribuirea lor cãtre utilizatori se va face direct de cãtre Regia Autonomã ”Imprimeria
NaþionalãÒ, contra cost, pe bazã de comenzi scrise, aprobate de direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene sau a municipiului Bucureºti,
conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezenta
ordonanþã de urgenþã. Aprobarea va fi acordatã numai
dacã solicitantul justificã necesitatea achiziþionãrii de facturi
fiscale ºi de avize de însoþire a mãrfii în calitate de agent
economic autorizat, conform prezentei ordonanþe de
urgenþã, sã comercializeze alcool ºi bãuturi alcoolice.
Orice nouã comandã de astfel de documente va fi condiþionatã de justificarea utilizãrii documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenþei achiziþionãrii ºi utilizãrii
documentelor fiscale speciale, întocmitã conform modelului
prezentat în anexa nr. 5 la prezenta ordonanþã de urgenþã.
Fiecare transport de alcool ºi de bãuturi alcoolice va fi
însoþit efectiv, în mod obligatoriu, de documentele menþionate mai sus. Lipsa acestor documente presupune cã
marfa are provenienþã ilicitã. Prin însoþire efectivã se înþelege, în accepþia prezentei ordonanþe de urgenþã, existenþa
documentelor de livrare a alcoolului ºi a bãuturilor alcoolice
asupra delegatului aflat în mijlocul de transport al acestor
produse.
Comisarii Gãrzii Financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoþire a mãrfii.Ò
5. La articolul 8, dupã alineatul 1 se introduce
alineatul 11 cu urmãtorul cuprins:
”Se datoreazã accize pentru toate cantitãþile de produse
importate sau obþinute din producþia proprie, livrate, inclusiv
pentru cantitãþile care sunt acordate ca dividende sau ca
platã în naturã acþionarilor, asociaþilor ºi, dupã caz, persoanelor fizice sau care sunt consumate pentru reclamã ºi
publicitate.Ò
6. La articolul 8 alineatul 2 se eliminã.
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7. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ Pentru þigarete, indiferent de provenienþa ºi
de calitatea acestora, se datoreazã bugetului de stat o
accizã specificã stabilitã în lei/1.000 de þigarete, la care se
adaugã o cotã procentualã de 20%, aplicatã asupra bazei
de impozitare, stabilitã potrivit prezentei ordonanþe de
urgenþã.
Cuantumul accizei specifice este prevãzut în anexa
nr. 1 la prezenta ordonanþã de urgenþã.
Acciza totalã datoratã bugetului de stat pentru þigarete
se reduce cu 25%, în situaþia în care agenþii economici
producãtori utilizeazã în reþetele de fabricaþie cel puþin 50%
tutun din producþia internã.Ò
8. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ Pentru produsele din tutun, altele decât þigaretele, se datoreazã bugetului de stat accize specifice stabilite în lei/unitatea de mãsurã, prevãzute în anexa nr. 1 la
prezenta ordonanþã de urgenþã.
Sumele fixe reprezentând accizele datorate bugetului de
stat pentru produsele din tutun vor fi actualizate trimestrial
de cãtre Ministerul Finanþelor, prin ordin al ministrului, în
funcþie de evoluþia ratei inflaþiei.
Pentru tutunul provenit din producþia internã sau din
import, utilizat în exclusivitate ca materie primã pentru obþinerea pe cale industrialã de produse din tutun, accizele se
datoreazã ºi se calculeazã o singurã datã, respectiv la
data efectuãrii livrãrii produselor finite rezultate din prelucrare.
Utilizarea tutunului ca materie primã pentru obþinerea pe
cale industrialã a produselor din tutun va fi justificatã prin:
Ñ licenþã de fabricaþie ºi licenþã de atestare a dreptului
de marcare, în cazul agenþilor econonomici producãtori
interni de produse din tutun;
Ñ contracte încheiate direct între agenþii economici producãtori interni sau importatori de tutun cu agenþii economici producãtori interni de produse din tutun.Ò
9. Dupã articolul 11 se introduce articolul 111 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 111. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã toate livrãrile de produse din tutun, efectuate de cãtre agenþii economici producãtori interni,
importatori ºi comercianþi în sistem angro de astfel de produse, vor fi facturate în momentul livrãrii, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale ºi avize de,
însoþire a mãrfii, special tipãrite de cãtre Regia Autonomã
”Imprimeria NaþionalãÒ.
Facturile fiscale ºi avizele de însoþire a mãrfii vor avea
regim special, fiind realizate în conformitate cu prevederile
legale, ºi vor fi tipãrite utilizându-se hârtii, cerneluri speciale
ºi alte elemente de siguranþã.
Pe lungimea în diagonalã a fiecãrui document prevãzut
mai sus, se vor inscripþiona cuvintele ”Produse din tutunÒ.
Pe fiecare facturã fiscalã ºi aviz de însoþire a mãrfii se
va înscrie calitatea agenþilor economici, atât a furnizorului
cât ºi a cumpãrãtorului de produse din tutun, respectiv de
producãtor intern, importator, comerciant angro sau
en dŽtail.
La realizarea acestor documente cu regim special Regia
Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ va aloca fiecãrui agent
economic în parte o plajã specialã de serii ºi de numere.
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Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de cãtre
fiecare agent economic în parte. Distribuirea lor cãtre utilizatori se va face direct de cãtre Regia Autonomã
”Imprimeria NaþionalãÒ, contra cost, pe bazã de comenzi
scrise, aprobate de direcþiile generale ale finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat judeþene sau a municipiului
Bucureºti, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la
prezenta ordonanþã de urgenþã. Aprobarea va fi acordatã
numai dacã solicitantul justificã necesitatea achiziþionãrii de
facturi fiscale ºi de avize de însoþire a mãrfii în calitate de
agent economic autorizat, conform prezentei ordonanþe de
urgenþã, sã comercializeze produse din tutun.
Orice nouã comandã de astfel de documente va fi condiþionatã de justificarea utilizãrii documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenþei achiziþionãrii ºi utilizãrii
documentelor fiscale speciale, întocmitã conform modelului
prezentat în anexa nr. 5 la prezenta ordonanþã de urgenþã.
Fiecare transport de produse din tutun va fi însoþit efectiv, în mod obligatoriu, de documentele menþionate mai sus.
Lipsa acestor documente presupune cã marfa are provenienþã ilicitã. Prin însoþire efectivã se înþelege, în accepþia
prezentei ordonanþe de urgenþã, existenþa documentelor de
livrare a acestor produse asupra delegatului aflat în mijlocul
de transport.
Comisarii Gãrzii Financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoþire a mãrfii.Ò
10. La articolul 16, dupã alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu urmãtorul cuprins:
”Se datoreazã accize pentru toate cantitãþile de produse
importate, comercializate sau obþinute din producþia proprie,
care sunt: acordate ca dividende sau ca platã în naturã
acþionarilor, asociaþilor ºi, dupã caz, persoanelor fizice; consumate pentru reclamã ºi publicitate.Ò
11. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 19. Ñ Pentru cafea, cafea cu înlocuitori ºi cafea
solubilã, inclusiv amestecuri cu cafea solubilã, accizele se
datoreazã o singurã datã ºi se calculeazã prin aplicarea
sumelor fixe stabilite în lei pe unitatea de mãsurã, prevãzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanþã de urgenþã, asupra cantitãþilor produse sau importate.
Sumele fixe reprezentând accizele datorate la bugetul
de stat pentru cafea, cafea cu înlocuitori ºi cafea solubilã,
inclusiv amestecuri cu cafea solubilã, vor fi actualizate trimestrial de cãtre Ministerul Finanþelor, prin ordin al ministrului, în funcþie de evoluþia ratei inflaþiei.Ò
12. Dupã articolul 19 se introduce articolul 191 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 191. Ñ Toate livrãrile de cafea, cafea cu înlocuitori
ºi cafea solubilã, inclusiv amestecuri cu cafea solubilã,
efectuate de cãtre agenþii economici producãtori interni,
importatori ºi comercianþi în sistem angro de astfel de produse, vor fi facturate în momentul livrãrii, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale ºi avize de
însoþire a mãrfii, dupã caz, special tipãrite de cãtre Regia
Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ.
Facturile fiscale ºi avizele de însoþire a mãrfii vor avea
regim special, fiind realizate în conformitate cu prevederile
legale, ºi vor fi tipãrite utilizându-se hârtii, cerneluri speciale
ºi alte elemente de siguranþã.
Pe lungimea în diagonalã a fiecãrui document prevãzut
mai sus se va inscripþiona cuvântul ”CafeaÒ.
Pe fiecare facturã fiscalã ºi aviz de însoþire a mãrfii se
va înscrie calitatea agenþilor economici, atât a furnizorului

cât ºi a cumpãrãtorului de sortimente de cafea supuse
autorizãrii, respectiv de producãtor, importator, comerciant
angro sau en dŽtail.
La realizarea acestor documente cu regim special Regia
Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ va aloca fiecãrui agent
economic în parte o plajã specialã de serii ºi de numere.
Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de cãtre
fiecare agent economic în parte. Distribuirea lor cãtre utilizatori se va face direct de cãtre Regia Autonomã
”Imprimeria NaþionalãÒ, contra cost, pe bazã de comenzi
scrise, aprobate de direcþiile generale ale finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat judeþene sau a municipiului
Bucureºti, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la
prezenta ordonanþã de urgenþã. Aprobarea va fi acordatã
numai dacã solicitantul justificã necesitatea achiziþionãrii de
facturi fiscale ºi de avize de însoþire a mãrfii în calitate de
agent economic autorizat sã comercializeze cafea, conform
prezentei ordonanþe de urgenþã.
Orice nouã comandã de astfel de documente va fi condiþionatã de justificarea utilizãrii documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidenþei achiziþionãrii ºi utilizãrii
documentelor fiscale speciale, întocmitã conform modelului
prezentat în anexa nr. 5 la prezenta ordonanþã de urgenþã.
Fiecare transport de cafea, cafea cu înlocuitori ºi cafea
solubilã, inclusiv amestecuri cu cafea solubilã, va fi însoþit
efectiv, în mod obligatoriu, de documentele menþionate mai
sus. Lipsa acestor documente presupune cã marfa are provenienþã ilicitã. Prin însoþire efectivã se înþelege, în accepþia
prezentei ordonanþe de urgenþã, existenþa documentelor de
livrare a acestor produse asupra delegatului aflat în mijlocul
de transport.
Comisarii Gãrzii Financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoþire a mãrfii.Ò
13. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 21. Ñ Sunt scutite de la plata accizelor:
a) produsele exportate direct sau prin agenþi economici
care îºi desfãºoarã activitatea pe bazã de comision.
În cazul în care agenþii economici care efectueazã operaþiuni de export cumpãrã de la producãtorii interni, în
vederea vânzãrii la export, produse supuse accizelor, aceºtia pot solicita, în termen de cel mult 60 de zile de la data
efectuãrii exportului, organelor fiscale teritoriale, pe baza
documentelor justificative, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate, iar acestea sunt obligate sã le
restituie sumele în cel mult 30 de zile de la depunerea
documentelor. În caz contrar, Ministerul Finanþelor va plãti
penalitãþi în aceleaºi condiþii ºi în acelaºi cuantum ca în
cazul celor datorate de agenþii economici pentru neplata în
termen a accizelor;
b) produsele comercializate prin magazinele autorizate,
potrivit legii, sã comercializeze mãrfuri în regim ”duty freeÒ;
c) produsele importate în regim de tranzit sau de import
temporar, atâta timp cât se aflã în aceastã situaþie;
d) bunurile din import provenite din donaþii sau finanþate
direct din împrumuturi nerambursabile, precum ºi din programe de cooperare ºtiinþificã ºi tehnicã, acordate de
guverne strãine, organisme internaþionale ºi organizaþii nonprofit ºi de caritate instituþiilor de învãþãmânt ºi de culturã,
ministerelor ºi altor organe ale administraþiei publice;
e) produsele livrate la rezerva de stat ºi la rezerva de
mobilizare, pe perioada în care au acest regim;
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f) alcoolul etilic alimentar utilizat în producþia de alcool
sanitar, numai pentru cantitãþile de alcool sanitar livrate
direct unitãþilor sanitare ºi farmaciilor;
g) alcoolul etilic alimentar, utilizat în producþia de medicamente ºi de oþet alimentar;
h) alcoolul etilic alimentar, utilizat în scop medical în
spitale ºi în farmacii.Ò
14. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 22. Ñ Pentru produsele prevãzute la art. 21 lit. a)
alin. 2, lit. b), lit. f) ºi lit. g), scutirea se acordã prin restituirea accizelor plãtite la achiziþionarea acestora, pe baza
documentelor justificative ºi numai pentru cantitãþile folosite
cu destinaþiile expres menþionate în prezenta ordonanþã de
urgenþã.Ò
15. La articolul 23, litera b) se eliminã.
16. La articolul 23, litera c) va avea urmãtorul cuprins:
”c) data efectuãrii livrãrii bãuturilor alcoolice, pentru alcoolul etilic alimentar utilizat ca materie primã la obþinerea
acestora Ñ în cazul unitãþilor care deþin atât secþii de producere a alcoolului etilic alimentar, cât ºi secþii de producere a bãuturilor alcoolice.Ò
17. La capitolul I ”AccizeÒ, dupã secþiunea a VII-a se
introduce secþiunea a VIII-a, care va avea urmãtorul
cuprins:
”Secþiunea a VIII-a
Regimul de supraveghere
Sistemul de supraveghere fiscalã a producþiei
de alcool

Art. 231. Ñ (1) Pentru înregistrarea anualã a tuturor
producãtorilor de alcool ºi de bãuturi alcoolice naturale,
precum ºi a capacitãþilor de producþie ale acestora se instituie urmãtoarele mãsuri:
a) direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor
identifica Ñ în raza lor de activitate Ñ toþi agenþii economici producãtori de alcool, indiferent de natura acestuia, iar
situaþiile centralizatoare vor fi întocmite potrivit modelului
prezentat în anexa nr. 6 la prezenta ordonanþã de urgenþã
ºi vor fi transmise Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia generalã legislaþie impozite indirecte ºi Garda Financiarã Ñ
pânã la data de 1 martie a fiecãrui an;
b) agenþii economici producãtori de alcool, indiferent de
natura acestuia, vor proceda la inventarierea instalaþiilor utilizate pentru producerea alcoolului, iar listele de inventariere
vor fi întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 7
la prezenta ordonanþã de urgenþã ºi vor fi depuse la direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene sau a municipiului Bucureºti pânã la data de
1 martie a fiecãrui an;
c) agenþii economici Ñ persoane juridice, asociaþii familiale sau persoane fizice autorizate Ñ, deþinãtori de cazane
sau de alte instalaþii de producere a bãuturilor alcoolice
naturale distilate din prune ºi din alte fructe, din tescovinã,
din drojdie de vin sau din alte materii prime, vor proceda
la inventarierea acestora, iar listele de inventariere, întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezenta ordonanþã de urgenþã, vor fi depuse pânã la data de
1 martie a fiecãrui an la direcþiile generale ale finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat judeþene sau a municipiului Bucureºti.
(2) Listele întocmite conform prevederilor lit. b) ºi c) se
vor centraliza de cãtre fiecare direcþie generalã a finanþelor
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publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã sau a
municipiului Bucureºti, conform modelelor prezentate în
anexele nr. 9 ºi 10 la prezenta ordonanþã de urgenþã, ºi
vor fi transmise Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia generalã
legislaþie impozite indirecte ºi Garda Financiarã Ñ pânã la
data de 15 mai a fiecãrui an. Realitatea datelor înscrise în
listele de inventariere menþionate mai sus va fi verificatã
semestrial de cãtre direcþiile generale ale finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat judeþene ºi a municipiului
Bucureºti.
(3) Modificarea capacitãþilor de producþie iniþial declarate
se face numai cu avizul direcþiilor generale ale finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat judeþene sau a municipiului Bucureºti.
(4) La realizarea unor noi capacitãþi de producþie de
alcool, indiferent de natura acestuia, precum ºi de bãuturi
alcoolice naturale agenþii economici vor solicita, în prealabil,
avizul organelor fiscale teritoriale, care, cu aceastã ocazie,
îi vor lua în evidenþa centralizatã a producãtorilor de alcool
ºi de bãuturi alcoolice naturale.
(5) Trimestrial, pânã la finele primei luni a trimestrului
urmãtor, direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene sau a municipiului Bucureºti
vor proceda la actualizarea situaþiilor centralizatoare
comunicate Ministerului Finanþelor în raport cu modificãrile
intervenite în cursul trimestrului.
(6) Regimul de supraveghere fiscalã se aplicã tuturor
agenþilor economici producãtori de alcool, respectiv de
alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic, alcool
denaturat, alcool sanitar ºi de alcool de sintezã.
(7) Pentru fiecare agent economic producãtor de alcool
vor fi desemnaþi reprezentanþi permanenþi ai direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
judeþene sau a municipiului Bucureºti, denumiþi în continuare supraveghetori fiscali. Aceºtia vor supraveghea zilnic
intrãrile de materii prime, normele de consum, cantitãþile de
alcool realizate, destinaþiile acestora, calculul, înregistrarea
în contabilitate ºi virarea la bugetul de stat a accizelor
datorate. Recepþia cantitativã a materiei prime se va face
cu mijloace de mãsurare legale. Prezenþa supraveghetorului
fiscal va fi asiguratã pe tot parcursul procesului de
producþie.
(8) În cazul în care pentru producerea alcoolului se
achiziþioneazã materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziþie ºi documentele de recepþie vor fi întocmite în 3 exemplare, pe formulare care vor purta, în mod
obligatoriu, viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al
acestor documente rãmâne la agentul economic care a
achiziþionat materia primã, exemplarul 2, la persoana fizicã
furnizoare, iar exemplarul 3, la supraveghetorul fiscal. De
asemenea, se va pãstra de cãtre supraveghetorul fiscal ºi
un exemplar al documentelor de recepþie a materiei prime
achiziþionate de la agenþii economici Ñ persoane juridice
sau persoane fizice autorizate.
(9) În vederea înregistrãrii corecte a întregii producþii de
alcool obþinute, fiecare agent economic producãtor de
alcool este obligat sã se doteze cu mijloace de mãsurare,
denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român
de Metrologie Legalã, necesare determinãrii cantitãþii de
alcool, precum ºi cu mijloace de mãsurare legale pentru
determinarea concentraþiei alcoolice pe fiecare sortiment de
alcool în parte. Mijloacele de mãsurare ºi mãsurãtorile
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efectuate cu acestea se supun, în mod obligatoriu, controlului metrologic al statului, conform legii.
(10) Obligaþia dotãrii cu astfel de contoare revine tuturor
producãtorilor de alcool, indiferent de tipul acestuia, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic ºi alcool
de sintezã. Producãtorii sunt obligaþi sã efectueze, pe cheltuiala lor, atât instalarea, cât ºi utilizarea normalã a acestor
contoare.
(11) Contoarele vor fi amplasate la ieºirea din coloanele
de distilare pentru alcoolul brut, la ieºirea din coloanele de
rafinare pentru alcoolul etilic alimentar ºi la ieºirea din
coloanele aferente alcoolului tehnic.
(12) Agenþii economici producãtori de alcool sunt obligaþi
sã prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare
eliberate de un laborator de metrologie din structura
Biroului Român de Metrologie Legalã, pentru toate rezervoarele ºi recipientele în care se depoziteazã alcoolul, indiferent de natura acestuia.
(13) Pe întregul flux tehnologic de la ieºirea alcoolului
brut, rafinat, tehnic sau de sintezã din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, ºi pânã la contoare, inclusiv la
acestea, se vor aplica sigilii.
(14) Aparatele ºi piesele de pe tot circuitul coloanelor
de distilare ºi de rafinare trebuie îmbinate în aºa fel încât
sã poatã fi sigilate cu plumb. Sigiliile aparþin direcþiilor
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene sau a municipiului Bucureºti ºi vor purta în
mod obligatoriu însemnele acestor direcþii, iar sigilarea ºi
desigilarea se vor face de cãtre supraveghetorul fiscal
desemnat, astfel încât sã nu se deterioreze aparatele ºi
piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie sã
fie menþinute intacte.
(15) Sigiliile menþionate mai sus sunt complementare
sigiliilor metrologice aplicate contoarelor conform reglementãrilor specifice stabilite de Biroul Român de Metrologie
Legalã.
(16) Supraveghetorii fiscali au obligaþia sã verifice:
a) existenþa certificatelor de calibrare pentru rezervoarele
ºi recipientele de depozitare a alcoolului;
b) corecta înregistrare a intrãrilor de materii prime;
c) înscrierea corectã a alcoolului obþinut în rapoartele
zilnice de producþie ºi în documentele de transfer-predare
cãtre secþiile de prelucrare sau cãtre depozitele de produse
finite, în concordanþã cu înregistrãrile mijloacelor de mãsurare;
d) concordanþa dintre consumul energetic lunar ºi producþia de alcool obþinutã;
e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat,
alcool sanitar ºi tehnic, înscrise în evidenþele operative ale
depozitelor de astfel de produse;
f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer cãtre
secþiile de prelucrare a alcoolului, centralizator care stã la
baza întocmirii decontului de accize;
g) realitatea livrãrilor de alcool, indiferent de natura
acestuia, cãtre beneficiari, prin confruntarea cantitãþilor eliberate din magazie cu cele înscrise în documentele fiscale
speciale;
h) modul de calcul, de evidenþiere ºi de virare a accizelor datorate pentru alcoolul etilic alimentar;
i) realitatea ºi corectitudinea datelor înscrise în decontul
lunar de accize;
j) depunerea la termen la organele fiscale teritoriale a
decontului de accize;

k) orice alte documente ºi operaþiuni care sã conducã
la determinarea exactã a obligaþiilor cãtre bugetul de stat.
(17) În vederea certificãrii realitãþii tuturor operaþiunilor
reflectate în documentele aferente producþiei de alcool, indiferent de natura acestuia, începând de la intrarea materiei
prime pânã la livrarea alcoolului cãtre secþiile de prelucrare
sau cãtre terþi, toate documentele întocmite, inclusiv documentele fiscale speciale, vor purta viza supraveghetorului
fiscal desemnat.
(18) Supraveghetorii fiscali au, de asemenea, obligaþia
de a aplica sigiliile ºi de a înregistra într-un registru special
toate cererile de desigilare ale agenþilor economici.
(19) Supraveghetorul fiscal sesizeazã direcþia generalã a
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã
sau a municipiului Bucureºti în legãturã cu nedotarea producãtorilor de alcool cu contoare, în vederea aplicãrii
mãsurilor legale ce se impun.
(20) Desigilarea aparatelor ºi a pieselor de pe tot fluxul
tehnologic se face numai în baza unei solicitãri scrise din
partea producãtorului de alcool sau în situaþii de avarie.
(21) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal, cu cel puþin 3 zile înainte de termenul stabilit
pentru efectuarea operaþiunii propriu-zise, care va proceda
la desigilare. La desigilare supraveghetorul fiscal întocmeºte
un proces-verbal de desigilare. În procesul-verbal se vor
consemna data desigilãrii ºi cantitatea de alcool Ñ în litri
ºi în grade Ñ, înregistratã de contoare la momentul desigilãrii, precum ºi stocul de alcool, pe sortimente, din rezervoare ºi din recipiente.
(22) Se interzice producãtorilor deteriorarea sigiliilor aplicate de cãtre supraveghetorul fiscal. În cazul în care sigiliul
este deteriorat accidental sau în caz de avarie, producãtorul trebuie sã solicite prezenþa supraveghetorului fiscal, care
va consemna cauzele deteriorãrii accidentale sau ale
avariei ºi consecinþele acesteia.
(23) Supraveghetorul fiscal este obligat ca, la solicitarea
producãtorului, sã se prezinte imediat pentru a constata
cauzele deteriorãrii accidentale a sigiliului sau ale avariei.
(24) Dacã producãtorul constatã un incident sau o anomalie în funcþionarea unui contor, acesta trebuie sã facã
imediat o declaraþie supraveghetorului fiscal, declaraþie care
va fi consemnatã într-un registru special destinat acestui
scop, ºi se va proceda imediat la remedierea defecþiunii.
Totodatã producãtorul va solicita prezenþa agentului economic autorizat de Biroul Român de Metrologie Legalã pentru
activitãþi de reparaþii ale mijloacelor de mãsurare din categoria respectivã, în vederea desigilãrii mijloacelor de mãsurare ºi repunerii lor în stare de funcþionare ºi resigilare.
(25) Dacã existã posibilitatea, contoarele defecte pot fi
înlocuite cu alte contoare identice de rezervã, legale din
punct de vedere metrologic, cu specificarea indicilor de la
care se reia activitatea într-un proces-verbal de înlocuire.
(26) Dacã timpul de remediere a contoarelor depãºeºte
24 de ore, se suspendã activitatea de producþie a alcoolului. Instalaþiile respective vor fi sigilate.
(27) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de
suspendare, încheiat de cãtre supraveghetorul fiscal în prezenþa agentului economic în cauzã.
(28) În procesul-verbal încheiat se vor menþiona cauzele
accidentului sau ale avariei care a generat întreruperea
activitãþii ºi data întreruperii acesteia, stocul de alcool existent la acea datã ºi indicii înregistraþi de contoare în
momentul suspendãrii activitãþii.
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(29) Procesul-verbal de desigilare sau de suspendare,
dupã caz, se depune la direcþia generalã a finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat judeþeanã sau a
municipiului Bucureºti în termen de 24 de ore de la
încheierea acestuia.
(30) Reluarea activitãþii cu desigilarea instalaþiilor respective, dupã caz, se va face în baza unei declaraþii de remediere a defecþiunii, întocmitã de agentul economic ºi vizatã
de supraveghetorul fiscal, însoþitã de un aviz eliberat de
specialistul care a efectuat remedierea.
Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool ºi de bãuturi alcoolice în vrac

Art. 23.2 Ñ (1) Pentru supravegherea ºi înregistrarea
cantitãþilor importate de alcool ºi de bãuturi alcoolice în
vrac, direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene sau a municipiului Bucureºti vor
elibera licenþe de import, în conformitate cu prevederile
normelor metodologice*) emise de Ministerul Finanþelor în
aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru þigarete, produse din
tutun ºi bãuturi alcoolice, republicatã**).
(2) În cazul alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, precum ºi al bãuturilor alcoolice în vrac, la intrarea în
þarã, organele vamale de frontierã, dupã efectuarea formalitãþilor de vãmuire, vor aplica pe fiecare cisternã ºi recipient
un sigiliu special din plumb, cu însemnele autoritãþii
vamale, desigilarea fiind interzisã pânã la destinaþia finalã a
acestora.
(3) În momentul efectuãrii operaþiunii de vãmuire se va
preleva în mod obligatoriu o probã din fiecare cisternã sau
recipient, în scopul verificãrii autenticitãþii datelor înscrise în
documentele însoþitoare, respectiv facturã, certificate de
analize fizico-chimice.
(4) Prelevarea probei se face de cãtre delegatul laboratorului agreat de cãtre Direcþia Generalã a Vãmilor sã efectueze expertize în vederea identificãrii mãrfurilor.
(5) Prelevarea probei se face în prezenþa autoritãþii
vamale, a delegatului permanent în vamã din partea
Oficiului pentru Protecþia Consumatorilor ºi a importatorului.
Dacã importatorul depune o declaraþie cã nu este interesat
sã participe la prelevare, operaþiunea respectivã se poate
face în lipsa acestuia.
(6) Operaþiunea de prelevare a probelor se efectueazã
în conformitate cu normele româneºti în vigoare privind
eºantionarea, analiza, inspecþia unui lot de produse de
cãtre delegatul laboratorului agreat.
(7) Din proba prelevatã se vor constitui 3 eºantioane
identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul,
autoritãþii vamale iar al treilea, importatorului.
(8) Eºantioanele vor fi etichetate ºi vor fi sigilate de
cãtre autoritatea vamalã.
(9) Transmiterea eºantioanelor prelevate cãtre laboratoare se efectueazã prin grija ºi sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat.
(10) Operaþiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în anexa nr. 11 la prezenta ordonanþã de urgenþã.
(11) Rezultatele expertizei vor fi consemnate de cãtre
laboratorul agreat în certificate de expertizã.
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(12) Analiza produselor se face pe cheltuiala agenþilor
economici importatori ºi are ca scop determinarea concentraþiei alcoolice ºi a cantitãþilor reale comparativ cu cele
înscrise în documentele însoþitoare pentru corecta evaluare
a accizelor datorate ºi a calitãþii produsului.
(13) Termenul de efectuare a analizelor va fi, dupã caz,
”pe locÒ Ñ în cazul produselor fãrã conþinut de zahãr sau
”în maximum 3 zile de la prelevarea probeiÒ Ñ în cazul
produselor cu conþinut de zahãr.
(14) Termenul obligatoriu de pãstrare a eºantioanelor
este de un an.
(15) Prevederile alin. (3) se aplicã ºi cantitãþilor de
alcool ºi de bãuturi alcoolice în vrac, aduse în regim de
import temporar.
(16) Cantitãþile de alcool ºi de bãuturi alcoolice în vrac
provenite din import vor fi sigilate de cãtre organul vamal
de frontierã ºi în situaþia în care marfa este tranzitatã cãtre
o vamã de interior în vederea efectuãrii operaþiunii vamale
de import. Marfa astfel sigilatã, împreunã cu documentul de
însoþire a mãrfii, eliberat de autoritatea vamalã de frontierã,
conform modelului prezentat în anexa nr. 12 la prezenta
ordonanþã de urgenþã, prin care se menþioneazã cantitatea
de alcool sigilatã, are liber de circulaþie pânã la punctul
vamal unde au loc operaþiunea vamalã de import ºi prelevarea de probe conform prevederilor alin. (3).
(17) În toate cazurile, la determinãrile efectuate pe baza
analizelor de laborator, abaterea admisã este de ± 0,3
grade vol.
(18) Desigilarea cantitãþilor de alcool ºi de bãuturi alcoolice în vrac provenite din import, ajunse la destinaþia
finalã, se va face în prezenþa unui reprezentant al autoritãþii
fiscale desemnat la solicitarea scrisã a importatorilor.
(19) Importatorul are obligaþia sã evidenþieze într-un
registru special, conform modelului prezentat în anexa
nr. 13 la prezenta ordonanþã de urgenþã, vizat de reprezentantul autoritãþii fiscale în a cãrei razã teritorialã îºi desfãºoarã activitatea, toate cantitãþile de alcool în vrac Ñ în
litri ºi în grade, pe tip de alcool ºi pe destinaþii ale acestuia.
(20) Toþi importatorii de alcool în vrac, indiferent de
natura acestuia, precum ºi cei de bãuturi alcoolice în vrac
vor fi obligaþi sã menþioneze în facturile de livrare a acestor produse numãrul ºi data licenþei de import, numãrul avizului sanitar pe care îl posedã, precum ºi datele de
identitate a persoanelor fizice care asigurã predarea, respectiv ridicarea mãrfii.
(21) Lunar, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare,
Direcþia Generalã a Vãmilor va comunica Ministerului
Finanþelor Ñ Garda Financiarã situaþia importurilor de
alcool în vrac, indiferent de natura acestuia, ºi a bãuturilor
alcoolice în vrac, situaþie din care sã rezulte denumirea
agenþilor economici importatori, datele de identificare a
acestora, cantitãþile importate.
(22) Lunar, producãtorii interni ºi importatorii de alcool
etilic alimentar, alcool de sintezã, alcool tehnic, alcool sanitar ºi de alcool denaturat vor depune la organele fiscale
teritoriale o situaþie conþinând informaþii privind modul de
valorificare a alcoolului respectiv, ºi anume: denumirea ºi
adresa beneficiarului, numãrul ºi data facturii, cantitãþile,
preþul unitar, valoarea, conform modelului prezentat în
anexa nr. 14 la prezenta ordonanþã de urgenþã.

*) Normele metologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 23/1995, republicatã, cu modificãrile ulterioare, au fost aprobate prin Ordinul
ministrului finanþelor nr. 1.772/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 25 septembrie 1998.
**) Ordonanþa Guvernului nr. 23/1995 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997 ºi a mai
fost modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 86/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998.
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(23) Organele fiscale vor efectua periodic verificarea
realitãþii datelor înscrise în situaþiile prezentate atât la agenþii economici importatori ºi producãtori interni de astfel de
produse, cât ºi la beneficiarii acestora. Se vor urmãri cu
precãdere destinaþia datã acestor tipuri de alcool de cãtre
agenþii economici cumpãrãtori ºi identificarea eventualelor
cazuri de deturnare a destinaþiei iniþiale a alcoolului.
(24) Producãtorii ºi importatorii vor putea livra alcool etilic alimentar în vrac, în vederea prelucrãrii lui în bãuturi
alcoolice sau pentru îmbuteliere, numai agenþilor economici
posesori de licenþã pentru atestarea dreptului de marcare.
Aceeaºi obligaþie revine producãtorilor ºi importatorilor de
bãuturi alcoolice în vrac atât în cazul vânzãrii bãuturilor
alcoolice în vrac din producþia proprie, cât ºi în cazul vânzãrii alcoolului etilic alimentar în vrac, achiziþionat pentru
prelucrare în bãuturi alcoolice ºi rãmas disponibil. În acest
scop, fiecare copie de pe facturile de vânzare va fi însoþitã
de o copie de pe licenþa de atestare a dreptului de marcare a agenþilor economici beneficiari. Agenþii economici
producãtori ºi importatori pot livra, de asemenea, alcool
spitalelor, farmaciilor ºi altor agenþi economici utilizatori de
alcool în scop tehnologic, altul decât producþia de bãuturi
alcoolice.
Sistemul de supraveghere a producþiei de bere

Art. 233. Ñ (1) În vederea înregistrãrii producþiei de
bere obþinute, fiecare agent economic producãtor este obligat sã se doteze cu mijloacele de mãsurare necesare stabilirii cantitãþilor de bere, precum ºi cu mijloace de mãsurare
legalã pentru stabilirea concentraþiei alcoolice a berii.
(2) Aceste mijloace de mãsurare se vor monta în aºa
fel încât toatã cantitatea produsã sã poatã fi înregistratã.
(3) Calculul accizelor pentru bere se efectueazã de
cãtre fiecare agent economic producãtor sau importator, în
funcþie de concentraþia alcoolicã exprimatã în unitãþi volumetrice, specificatã fie în standardele în vigoare, pentru fiecare categorie ºi sortiment de bere provenite din producþia
internã, fie în specificaþia trimisã de furnizorul extern, pentru
cantitãþile provenite din import.
(4) Toate livrãrile de bere din producþia internã vor fi
însoþite de certificate de calitate, care sã conþinã ºi datele
de identificare a standardului dupã care a fost fabricat sortimentul livrat.
(5) La verificarea realitãþii concentraþiei alcoolice înscrise
pe etichetele sortimentelor de bere aflate în reþeaua
comercialã, abaterea admisã este de ± 0,5 grade alcoolice
faþã de concentraþia prevãzutã în standarde pentru fiecare
sortiment de bere.
Sistemul de supraveghere a bãuturilor alcoolice naturale

Art. 234. Ñ (1) Pentru controlul cantitãþilor de bãuturi
alcoolice naturale, cazanele sau celelalte instalaþii de fabricaþie, deþinute de persoane juridice ºi persoane fizice autorizate, vor fi sigilate de cãtre organele fiscale teritoriale.
(2) În momentul primirii materiei prime în vederea distilãrii, deþinãtorii de astfel de instalaþii vor solicita în scris
organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data ºi ora
desigilãrii, precum ºi capacitãþile reale de distilare se vor
consemna într-un registru destinat acestui scop, registru
numerotat, vizat de organul fiscal ºi pãstrat la producãtor.
(3) Desigilarea va fi solicitatã în condiþiile în care agentul economic deþinãtor de astfel de instalaþii are în stoc
materie primã pentru utilizarea capacitãþilor de producþie
pentru minimum 10 zile.

(4) În vederea opririi instalaþiilor, producãtorul va anunþa
organul fiscal teritorial pentru resigilarea acestora.
(5) Dacã nu se procedeazã la resigilarea cazanelor sau
a celorlalte instalaþii în momentul opririi acestora, se considerã cã producþia a continuat pe toatã perioada scursã de
la desigilare.
(6) Momentul sigilãrii va fi trecut, de asemenea, în
registrul menþionat la alin. (2).Ò
18. La capitolul I ”AccizeÒ, dupã secþiunea a VIII-a se
introduce secþiunea a IX-a care va avea urmãtorul cuprins:
”Secþiunea a IX-a
Regimul de autorizare a agenþilor economici care
realizeazã venituri din vânzãrile de alcool, bãuturi
alcoolice, produse din tutun ºi de cafea
Art. 235. Ñ (1) Agenþii economici, producãtori interni,
importatori, comercianþi în sistem angro ºi en dŽtail, care
realizeazã venituri din vânzãrile de alcool, bãuturi alcoolice,
produse din tutun, cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilã, inclusiv amestecuri cu cafea solubilã, îºi pot desfãºura
activitatea numai în baza autorizaþiei de comercializare
emise de:
Ñ Ministerul Finanþelor, în cazul alcoolului;
Ñ direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti, în
cazul bãuturilor alcoolice, produselor din tutun ºi al cafelei,
precum ºi în cazul alcoolului vândut de agenþii economici
producãtori de bãuturi alcoolice.
(2) Autorizaþia se emite cu percepere de taxe, în baza
unei cereri-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 15
la prezenta ordonanþã de urgenþã, ºi a urmãtoarelor documente:
a) certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerþului;
b) certificatul de înregistrare fiscalã;
c) adeverinþa eliberatã de organul fiscal teritorial, din
care sã rezulte cã solicitanþii de autorizaþii nu au obligaþii
fiscale faþã de bugetul de stat;
d) declaraþia solicitantului pe propria rãspundere privind
sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spaþiile de depozitare, magazinele ºi orice alte locuri
unde îºi desfãºoarã activitatea, precum ºi adresele acestora;
e) licenþa de fabricaþie emisã de Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei, în cazul agenþilor economici producãtori interni
care obþin venituri din vânzarea produselor supuse autorizãrii, provenite din producþia proprie, însoþitã, în cazul
agenþilor economici producãtori de alcool, de o declaraþie
privind dotarea cu mijloace de mãsurare a producþiei, vizatã
de supraveghetorul fiscal;
f) contractele de import încheiate cu partenerii externi
sau comenzile de import, dupã caz, în situaþia agenþilor
economici importatori care obþin venituri din vânzarea produselor supuse autorizãrii, provenite din operaþiuni proprii
de import;
g) autorizaþia sanitarã pentru fiecare sortiment de bãuturã alcoolicã, în cazul agenþilor economici producãtori de
bãuturi alcoolice;
h) adeverinþa eliberatã de organul fiscal teritorial, din
care sã rezulte deþinerea în patrimoniu a capacitãþilor de
producþie proprii sau existenþa contractelor de leasing pentru astfel de capacitãþi, în cazul producãtorilor interni de
alcool ºi de bãuturi alcoolice, altele decât vinurile, þuica ºi
rachiurile naturale.
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(3) Autorizaþia se elibereazã în termen de 30 de zile de
la data depunerii documentaþiei complete. Cererile ºi documentaþia necesare eliberãrii autorizaþiei se vor putea
depune începând cu data de 10 decembrie a fiecãrui an,
dar nu mai târziu de 10 ianuarie a anului urmãtor. Pentru
agenþii economici nou-înfiinþaþi termenul de depunere a
documentaþiei în acest caz este de 10 zile de la data eliberãrii certificatului de înregistrare fiscalã.
(4) Toate relaþiile comerciale dintre producãtorii, importatorii ºi comercianþii în sistem angro de produse supuse
autorizãrii, conform prezentei ordonanþe de urgenþã, vor
avea la bazã contracte vizate ºi înregistrate într-un registru
de cãtre organele fiscale teritoriale în a cãror razã îºi au
sediul pãrþile semnatare.
(5) În anexa nr. 16 la prezenta ordonanþã de urgenþã
sunt redate tipurile de relaþii comerciale care se pot desfãºura între agenþii economici furnizori ºi cumpãrãtori de
produse supuse autorizãrii.
(6) Un singur agent economic producãtor intern sau
importator de alcool poate avea relaþii contractuale cu
maximum 15 agenþi economici producãtori de bãuturi alcoolice. Un singur agent economic producãtor intern sau
importator de bãuturi alcoolice ºi de produse din tutun
poate avea relaþii contractuale cu maximum 15 agenþi economici care desfãºoarã activitate comercialã în sistem
angro.
(7) Nu vor fi autorizaþi de cãtre Ministerul Finanþelor
agenþii economici producãtori interni de alcool ºi de bãuturi
alcoolice, altele decât vinurile, þuica ºi rachiurile naturale,
care obþin venituri din comercializarea acestor produse ºi
care:
Ñ înregistreazã obligaþii fiscale faþã de bugetul de stat;
Ñ nu deþin în patrimoniu capacitãþi de producþie proprii
sau nu au încheiate contracte de leasing pentru astfel de
capacitãþi;
Ñ nu au în dotare mijloace de mãsurare a producþiei
realizate, în cazurile în care legea prevede aceasta.
(8) Taxele de autorizare sunt menþionate în anexa
nr. 17 la prezenta ordonanþã de urgenþã.
(9) Autorizarea este valabilã 12 luni de la data emiterii.
(10) Taxele se plãtesc în douã tranºe egale, astfel:
Ñ prima tranºã, în cuantum de 50% din valoarea totalã
prevãzutã în anexa nr. 17 la prezenta ordonanþã de
urgenþã, înainte de emiterea autorizaþiei;
Ñ a doua tranºã, în termen de 3 luni de la data emiterii autorizaþiei.
(11) Taxele de autorizare se fac venituri la bugetul de
stat ºi se varsã în acelaºi cont în care se colecteazã accizele.
(12) Modelul autorizaþiei emise de Ministerul Finanþelor
sau de direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti este
prezentat în anexa nr. 18 la prezenta ordonanþã de
urgenþã.
(13) Evidenþa acestor autorizaþii se va þine de cãtre
organele emitente într-un registru destinat acestui scop.Ò
19. Articolul 29 se eliminã.
20. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 34. Ñ (1) Nedotarea cu mijloace de mãsurare
atrage dupã sine suspendarea activitãþii de producþie pânã
la remedierea cauzelor care au generat-o.
(2) Fapta agenþilor economici de a produce alcool, indiferent de natura acestuia, bãuturi spirtoase, þuicã ºi rachiuri

17

naturale, fãrã ca aceasta sã fie înregistratã, este consideratã activitate ilicitã ºi se sancþioneazã potrivit legii.
(3) Neîndeplinirea obligaþiilor prevãzute la art. 23 1
alin. (1) lit. b) ºi lit. c), alin. (3), alin. (4) ºi alin. (12) ºi la
art. 233 alin. (1) se sancþioneazã cu suspendarea activitãþii
pânã la remedierea cauzelor care au generat-o.
(4) Neîndeplinirea obligaþiilor prevãzute la art. 23 1
alin. (20), alin. (22), alin. (24) ºi alin. (30) ºi la art. 232
alin. (20), alin. (22) ºi alin. (24) se sancþioneazã cu
suspendarea pe o perioadã de 3 luni a licenþei de fabricaþie, respectiv de import.
(5) Nerespectarea prevederilor art. 232 alin. (19) constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de
1.000.000 lei ºi confiscarea cantitãþilor de alcool importate
ºi neînregistrate. În cazul în care cantitãþile de alcool
importate ºi neînregistrate au fost deja vândute, se vor
confisca sumele rezultate din aceastã vânzare.
(6) Nerespectarea prevederilor art. 233 alin. (4) constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de
1.000.000 lei ºi confiscarea cantitãþilor livrate fãrã a fi însoþite de documentele prevãzute de lege. În cazul în care
cantitãþile de bere au fost deja vândute, se vor confisca
sumele rezultate din aceastã vânzare.
(7) Neîndeplinirea obligaþiilor prevãzute la art. 23 4
alin. (2) constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de 1.000.000 lei ºi confiscarea instalaþiilor ºi a
producþiei obþinute.
(8) Contravenþiilor prevãzute în aceastã secþiune li se
aplicã prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, cu excepþia art. 25Ñ27.
(9) Procedura suspendãrii activitãþii are la bazã un proces-verbal încheiat de o echipã de control formatã din:
a) un inspector din cadrul Direcþiei de impozite ºi taxe;
b) 2 comisari ai Gãrzii Financiare;
c) un inspector din cadrul Direcþiei de control financiar
de stat.
(10) Echipa de control va fi numitã de cãtre directorul
general al direcþiei generale a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene sau a municipiului Bucureºti,
la sesizarea supraveghetorului fiscal sau a altui organ de
control abilitat de lege.
(11) În procesul-verbal vor fi consemnate inexistenþa mijloacelor de mãsurare sau încãlcarea celorlalte prevederi din
prezenta ordonanþã de urgenþã, precum ºi motivaþia agentului economic în cauzã.
(12) Procesul-verbal se semneazã de cãtre membrii
echipei de control ºi de cãtre reprezentanþii legali ai agentului economic, respectiv directorul ºi directorul economic
sau împuternicitul acestora, ºi se depune în termen de
24 de ore la direcþiile generale ale finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat judeþene sau a municipiului
Bucureºti.
(13) În termen de 3 zile de la depunere procesul-verbal
astfel întocmit va fi analizat de cãtre o comisie formatã din
directorul general al direcþiei generale a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat judeþene sau a municipiului
Bucureºti, directorul Direcþiei de impozite ºi taxe, comisarulºef al Gãrzii Financiare ºi directorul Direcþiei de control
financiar de stat.
(14) Aceastã comisie, pe baza analizei constatãrilor din
procesul-verbal de control, în cazul nerespectãrii prevederilor legale, hotãrãºte în termen de 24 de ore, prin decizie,
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suspendarea activitãþii agentului economic în cauzã pânã la
îndeplinirea condiþiilor prevãzute în prezenta ordonanþã de
urgenþã.
(15) Decizia comisiei, prin care se precizeazã data de
începere a suspendãrii activitãþii Ñ datã ce nu poate
depãºi termenul de 3 zile de la data emiterii deciziei Ñ,
se întocmeºte în douã exemplare, din care un exemplar se
transmite spre înºtiinþare agentului economic în cauzã.
(16) Pe toatã durata de suspendare a activitãþii de producþie, coloanele de alcool brut, de distilare ºi de rafinare
a alcoolului sau secþia de fabricaþie a berii vor fi sigilate.
Sigilarea se face de cãtre echipa de control constituitã conform prevederilor alin. (9), în baza deciziei de suspendare
a activitãþii agenþilor economici respectivi.
(17) Pe întreaga perioadã de suspendare a activitãþii de
fabricaþie, supraveghetorii fiscali desemnaþi de cãtre direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene ºi, respectiv, a municipiului Bucureºti vor
urmãri respectarea acestei sancþiuni.
(18) Dupã dotarea cu mijloace de mãsurare sau dupã
remedierea celorlalte deficienþe, agentul economic în cauzã
informeazã în scris direcþia generalã a finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat judeþeanã sau a municipiului
Bucureºti despre aceastã situaþie.
(19) În termen de 3 zile de la primirea comunicãrii
aceeaºi echipã de control prevãzutã la alin. (9) va verifica
realitatea datelor comunicate.
(20) În situaþia în care echipa de control constatã dotarea cu mijloace de mãsurare ºi îndeplinirea condiþiilor prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã, aceasta va
întocmi un proces-verbal în care se descrie în detaliu situaþia realã. În baza constatãrilor consemnate în procesul-verbal se întocmeºte un referat prin care echipa de control
propune ridicarea sancþiunii de suspendare a activitãþii de
fabricaþie.
(21) Câte un exemplar al procesului-verbal ºi al referatului, întocmite de echipa de control, vor fi trimise direcþiilor
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene sau a municipiului Bucureºti în termen de
3 zile de la întocmire.
(22) Procesul-verbal ºi referatul, întocmite de echipa de
control, se analizeazã de cãtre comisia prevãzutã la
alin. (13), care va hotãrî, în termen de 3 zile de la primirea acestor acte, dacã este cazul, pe baza unei decizii,
data ridicãrii suspendãrii activitãþii agentului economic în
cauzã.
(23) Decizia de ridicare a suspendãrii activitãþii agentului
economic se întocmeºte în douã exemplare semnate de
membrii comisiei, din care un exemplar se transmite agentului economic în termen de maximum 3 zile de la data
emiterii deciziei.
(24) Desigilarea se face de cãtre echipa de control prevãzutã la alin. (9), în baza deciziei de ridicare a suspendãrii activitãþii agenþilor economici respectivi.
(25) În cazul în care supraveghetorii fiscali constatã cã
agentul economic cãruia i-a fost suspendatã activitatea continuã sã desfãºoare activitãþi de natura celei suspendate,
aceºtia vor aduce la cunoºtinþã, în scris, conducerii direcþiei
generale a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
judeþene sau a municipiului Bucureºti cele constatate. În
acest caz, comisia prevãzutã la alin. (13) va suspenda
dreptul agentului economic de a produce alcool ºi bãuturi
alcoolice pe o perioadã de 3 luni.

(26) Nerespectarea prevederilor art. 235 alin. (6) atrage
dupã sine anularea autorizaþiei. Dupã anularea autorizaþiei
este interzisã efectuarea operaþiunilor supuse autorizãrii.
(27) Neachitarea la termenul legal a taxelor de autorizare prevãzute în anexa nr. 17 la prezenta ordonanþã de
urgenþã atrage dupã sine anularea autorizaþiei. Dupã anularea autorizaþiei este interzisã efectuarea operaþiunilor
supuse autorizãrii.
(28) Neplata sau plata cu întârziere mai mare de 31 de
zile lucrãtoare a oricãror obligaþii fiscale datorate la bugetul
de stat de cãtre agenþii economici care obþin venituri din
comercializarea alcoolului, a bãuturilor alcoolice, a produselor din tutun ºi a sortimentelor de cafea supuse autorizãrii
atrage anularea autorizaþiei. Eliberarea unei noi autorizaþii
se face numai în condiþiile achitãrii tuturor sumelor restante
la bugetul de stat, care au generat anularea.
(29) Neutilizarea de cãtre agenþii economici a documentelor fiscale speciale, în conformitate cu prevederile art. 61,
111 ºi 191, se sancþioneazã cu anularea autorizaþiei.
(30) Desfãºurarea de activitãþi de comercializare a produselor supuse autorizãrii pe perioada în care autorizaþia
este anulatã constituie faptã ilicitã ºi se sancþioneazã potrivit legii.
(31) Neînsoþirea efectivã a transporturilor de produse
supuse autorizãrii cu documentele fiscale speciale, în conformitate cu prevederile art. 61, 111 ºi 191, se sancþioneazã
cu amendã de 1.000.000 lei ºi confiscarea cantitãþilor de
produse transportate.
(32) Împotriva mãsurilor de suspendare a activitãþii sau
a licenþei de fabricaþie ºi a licenþei de import, prevãzute în
prezenta ordonanþã de urgenþã, se pot utiliza cãile de atac
prevãzute în Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990,
cu modificãrile ulterioare.
(33) Constatarea, controlul, sancþionarea, urmãrirea,
încasarea ºi executarea silitã a accizelor ºi a celorlalte
impozite indirecte prevãzute în prezenta ordonanþã de
urgenþã, precum ºi a majorãrilor de întârziere aferente se
efectueazã conform reglementãrilor legale în materie.
21. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 37. Ñ Anexele nr. 1Ñ18 fac parte integrantã din
prezenta ordonanþã de urgenþã.Ò
Art. II. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 la Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 82/1997, aprobatã prin Legea nr. 196/1998,
cu modificãrile ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr. 1 ºi
2 la prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. III. Ñ Agenþii economici, producãtori interni, importatori ºi comercianþi în sistem angro de produse supuse
autorizãrii conform prevederilor prezentei ordonanþe de
urgenþã, care la data de 31 decembrie 1998 deþin în stoc
astfel de produse vor proceda la inventarierea acestora ºi
vor depune aceste inventare la direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene sau a
municipiului Bucureºti pânã la data de 5 ianuarie 1999.
Inventarele se vor întocmi pe sortimente de produse.
În termen de 3 zile de la depunerea acestor inventare,
dar nu mai târziu de data de 8 ianuarie 1999, organele
fiscale teritoriale vor verifica realitatea fapticã a acestor
stocuri ºi vor viza fiecare listã de inventar.
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De asemenea, vor fi inventariate ºi declarate la direcþiile
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene sau a municipiului Bucureºti toate stocurile de
alcool existente la data de 31 decembrie 1998, obþinute în
sistem de prestãri de servicii. Aceste inventare vor fi efectuate pânã la data de 5 ianuarie 1999 ºi vor purta atât
viza beneficiarului prestaþiei, cât ºi viza prestatorului de
servicii. În termen de 3 zile de la depunerea acestor inventare, dar nu mai târziu de data de 8 ianuarie 1999, organele fiscale teritoriale vor verifica realitatea fapticã a
acestor stocuri ºi vor viza fiecare listã de inventar. Dacã
realitatea stocurilor va fi doveditã faptic, direcþiile generale
ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene
sau a municipiului Bucureºti vor elibera agentului economic
beneficiar al prestaþiei autorizaþii pentru comercializarea
alcoolului aflat în stoc. Taxele de autorizare sunt prevãzute
în anexa nr. 17 la prezenta ordonanþã de urgenþã pentru
producãtorii interni de alcool.
Pentru cantitãþile de alcool etilic alimentar aflate în
stoc la data de 31 decembrie 1998 Ñ obþinute în sistem
de prestãri de servicii Ñ, plãtitori de accize sunt agenþii
economici prestatori, pânã la epuizarea stocurilor, iar
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momentul datorãrii accizelor cãtre bugetul de stat este
momentul efectuãrii formalitãþilor de recepþie a alcoolului de
cãtre beneficiarul prestaþiei. Data limitã de efectuare a formalitãþilor de recepþie a acestui tip de alcool de cãtre
beneficiarul prestaþiei este data de 28 februarie 1999.
Art. IV. Ñ Prevederile prezentei ordonanþe de urgenþã
intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 1999. Prin ordin al
ministrului finanþelor se vor aproba soluþii referitoare la aplicarea unitarã a prevederilor unor articole din prezenta ordonanþã de urgenþã.
Cu aceeaºi datã se abrogã prevederile Hotãrârii
Guvernului nr. 588/1998 privind instituirea regimului de
supraveghere fiscalã a producþiei interne, importului, circulaþiei ºi comercializãrii alcoolului ºi a bãuturilor alcoolice,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361
din 24 septembrie 1998.
Art. V. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite
indirecte, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi cu cele
aduse prin prezenta ordonanþã de urgenþã, se va republica
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor
o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 14 decembrie 1998.
Nr. 50.

ANEXA Nr. 1
LISTA

cuprinzând taxele speciale de consumaþie (accize)
Nr.
crt.

Denumirea produsului
sau a grupei de produse

U.M.

Acciza

1

2

3

0

A.
1.

Alcool etilic alimentar, bãuturi alcoolice ºi orice alte produse destinate
industriei alimentare, care conþin alcool etilic alimentar

(lei/U.M.)

Alcool etilic alimentar; bãuturi alcoolice ºi orice alte
produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conþin alcool etilic alimentar cu o concentraþie mai mare de 0,5% în volum; vinuri,
produse pe bazã de vin ºi produse pe bazã de
distilat din vin, cu o concentraþie în alcool de peste
22% în volum; coniac, armaniac ºi vinars

hl alcool pur *)

2.640.000

hl alcool pur

1.800.000

2.

Bãuturi alcoolice naturale

3.

Vinuri ºi produse pe bazã de vin

3.1. Vinuri nespumoase

hl/1 grad alcoolic**)

7.200

3.2. Vinuri spumoase

hl/1 grad alcoolic

12.000

3.3. Vin spumant

hl/1 grad alcoolic

36.000

3.4. Vermuturi ºi alte produse pe bazã de vin***), cu o
concentraþie în alcool de pânã la 22%, inclusiv în
volum
hl/1 grad alcoolic

30.000

4.

19.200

Bere

hl/1 grad alcoolic
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0

1

2

B.
5.

Produse din tutun
Þigarete

6.
7.
8.
C.
9.
10.
11.

Þigãri ºi þigãri de foi
Tutun destinat fumatului
Tutun de prizat ºi tutun de mestecat
Produse petroliere
Benzinã premium, regular ºi normalã
Benzinã fãrã plumb
Motorinã auto (combustibil pentru motoare Diesel)

3

1.000 þigarete
1.000 bucãþi
kg
kg
tonã
tonã
tonã

(lei/U.M.)
96.000 +
20% ****)
84.000
180.000
180.000
(ECU/U.M.)
235
230
103

****) hl alcool pur reprezintã 100 litri alcool etilic alimentar cu concentraþia de 100% alcool în volum, la
temperatura de 20¼C, conþinut într-o canitate datã de produs alcoolic.
****) hl/1 grad alcoolic reprezintã concentraþia alcoolicã exprimatã în % de volum, respectiv 1%.
****) Cu excepþia oþetului alimentar.
****) Cota procentualã se aplicã asupra bazei de impozitare prevãzute la art. 10 din prezenta ordonanþã de
urgenþã.

ANEXA Nr. 2
LISTA

cuprinzând taxele speciale de consumaþie (accize) pentru alte produse
ºi grupe de produse din import ºi din þarã
Nr.
crt.
0

1.
2.
3.
4.

Denumirea produsului
sau a grupei de produse

Acciza
(%)

Acciza
(lei/U.M.)

1

2

3

Cafea verde
Cafea prãjitã, inclusiv cafea cu înlocuitori
Cafea solubilã, inclusiv amestecuri cu cafea solubilã
Ape, ape minerale ºi ape gazoase, cu conþinut de
zahãr sau cu alte produse de îndulcit ºi cu
substanþe aromatizante
5. Confecþii din blãnuri naturale (cu excepþia celor de
iepure, oaie, caprã)
6. Articole din cristal*)
7. Bijuterii din aur ºi/sau din platinã, cu excepþia verighetelor
8. Autoturisme ºi autoturisme de teren (inclusiv din
import, rulate)**):
a) echipate cu motor cu benzinã:
Ñ cu capacitatea cilindricã sub 1.601 cm3
Ñ cu grad normal de poluare***)
Ñ cu grad redus de poluare
Ñ cu capacitatea cilindricã între 1.601 ºi 1.800 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
Ñ cu capacitatea cilindricã între 1.801 ºi 2.000 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
Ñ cu capacitatea cilindricã între 2.001 ºi 2.500 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
Ñ cu capacitatea cilindricã peste 2.500 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
b) echipate cu motor Diesel
Ñ cu capacitatea cilindricã sub 1.601 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare

Ñ
Ñ
Ñ

10.800.000/tonã
14.400.000/tonã
60.000/kg

Ñ

24.000/hl

50
50
20

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
1
0

Ñ
Ñ

3
1,5

Ñ
Ñ

6
3

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

12
6
18
9

1
0
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9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

1
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2

Ñ cu capacitatea cilindricã între 1.601 ºi 2.000 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
Ñ cu capacitatea cilindricã între 2.001 ºi 2.500 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
Ñ cu capacitatea cilindricã între 2.501 ºi 3.100 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
Ñ cu capacitatea cilindricã peste 3.100 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
Parfumuri, ape de colonie ºi ape de toaletã
Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar
încorporând un receptor de semnale videofonice;
combine audio****)
Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandã
magneticã sau compact disc
Camerã video
Cuptoare cu microunde
Aparate pentru condiþionat aer, de perete sau de
ferestre, formând un singur corp
Arme de vânãtoare ºi arme de uz individual, altele
decât cele de uz militar sau de sport

3

18
9
20

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

15

Ñ

15
15
15

Ñ
Ñ
Ñ

15

Ñ

50

Ñ

3
1,5
6
3
12
6

****) Prin cristal se înþelege sticla având un conþinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.
****) Accizele la autoturisme ºi autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate) se reduc cu 75% în situaþia în
care producãtorul utilizeazã peste 50% materii prime, componente, subansambluri ºi ansambluri din producþia internã.
****) Gradul de poluare se determinã de cãtre Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ, conform reglementãrii
naþionale ”Condiþii tehnice pentru vehicule rutiere, în vederea admiterii în circulaþie pe drumurile publice din RomâniaÒ,
elaboratã în corelaþie cu legislaþiile similare în vigoare în Uniunea Europeanã.
****) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaºi carcasã sau în module) cel puþin patru aparate sau
funcþiuni diferite, dintre care cel puþin trei sunt funcþiuni audio (recepþie, înregistrare, reproducere).

ANEXA Nr. 4
N O T Ã D E C O M A N D Ã Nr. .................../.......................

pentru documente fiscale speciale
Denumirea agentului economic ..........................................................................................................
Codul de înregistrare fiscalã ..............................................................................................................
Sediul:
localitatea ..................................., str. .............................................. nr. ........, sectorul ..............,
judeþul ................., telefon ...................
Felul
documentului

Cantitatea
solicitatã

U.M.

Preþul
unitar

Valoarea

T.V.A.

Valoarea totalã,
inclusiv T.V.A.

0

1

2

3

4

5

6

.........................................
(semnãtura ºi ºtampila
solicitantului)

D.G.F.P.C.F.S. a judeþului ............................
Data aprobãrii comenzii ................................
Numãrul documentelor aprobate ..................
Seria ...............................................................
Modalitatea de platã .....................................
.........................................
(semnãtura ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 5
EVIDENÞA

achiziþionãrii ºi utilizãrii documentelor fiscale speciale
în luna ........................ anul ...........
Denumirea agentului economic ..........................................................................................................
Data .....................................................................................................................................................
Sediul:
localitatea ..................................., str. .............................................. nr. ........, sectorul ..............,
judeþul ................., codul fiscal ...................
Nr.
crt.

Explicaþii

Numãrul de
facturi fiscale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stocul la începutul lunii
Achiziþii în cursul lunii
TOTAL I (rândul 1 + rândul 2)
Cantitatea utilizatã în cursul lunii
Cantitatea anulatã în cursul lunii
TOTAL II (rândul 4 + rândul 5)
Stocul la sfârºitul lunii (rândul 3 Ñ rândul 6)

Numãrul de avize
de însoþire a mãrfii

Certificatã de conducerea agentului economic
Data .......................................
Semnãtura ................................
Verificat de organul fiscal
Semnãtura .......................
Data .................................

ANEXA Nr. 6

D.G.F.P.C.F.S. a judeþului .....................................
SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

a producãtorilor de alcool existenþi la data de ....
Nr.
crt.

Denumirea
producãtorului

Adresa (localitatea,
strada ºi numãrul)

Codul
fiscal

Telefon/
fax

Numãrul ºi data
licenþei de fabricaþie

Felul materiei
prime folosite

1

2

3

4

5

6

0

Director general,
ANEXA Nr. 7

Denumirea agentului economic ..........................
Codul fiscal ..........................................................
Sediul ...................................................................
LISTA

de inventariere a instalaþiilor utilizate pentru producerea alcoolului
Codul
fiscal al
producãtorului

Denumirea
produselor
fabricate*)

Numãrul coloanelor
de distilare
ºi rafinare**)

Capacitatea de producþie
a instalaþiei de distilare
ºi rafinare în 24 de ore
(litri alcool pur)

Capacitatea
de producþie
lunarã (litri
alcool pur)

Consum
energetic
lunar
(kWh/lunã)

0

1

2

3

4

5

Conducerea agentului economic,
**) Se vor înscrie toate tipurile de alcool obþinute în urma distilãrii ºi rafinãrii, respectiv alcool etilic alimentar, alcool
brut, alcool tehnic sau, dupã caz, a producþiei de alcool de sintezã.
**) Se vor evidenþia pe categorii de produse fabricate.
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ANEXA Nr. 8

Denumirea agentului economic ..........................
Codul fiscal ..........................................................
Sediul ...................................................................
LISTA

de inventariere a instalaþiilor utilizate pentru producerea bãuturilor alcoolice naturale distilate
Codul fiscal
al plãtitorilor
de accize

Numãrul
cazanelor sau al
altor instalaþii

Capacitatea
zilnicã unitarã
(litri alcool pur)

Capacitatea de
producþie lunarã
(litri alcool pur)

1

2

3

4

Conducerea agentului economic,
ANEXA Nr. 9

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
a judeþului ................./municipiului Bucureºti
SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

a producãtorilor de bãuturi alcoolice naturale distilate ºi a cazanelor sau a altor instalaþii,
existente la data de ..........................
Nr.
crt.
0

Denumirea
producãtorilor

Adresa
(localitatea, strada
ºi numãrul)

1

2

Codul fiscal
Numãrul
al plãtitorilor cazanelor sau
de accize
al altor instalaþii
3

4

Capacitatea
zilnicã unitarã
(litri alcool pur)

Capacitatea de
producþie lunarã
(litri alcool pur)

5

6

TOTAL GENERAL:

Director general,
ANEXA Nr. 10

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
a judeþului ................./municipiului Bucureºti
SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

a producãtorilor de alcool ºi a capacitãþilor de producþie existente la data de .......................

Nr.
crt.

0

Denumirea
producãtorilor

Codul fiscal
al plãtitorilor
de accize

1

2

Denumirea Numãrul coloanelor
produselor
de distilare
fabricate*)
ºi rafinare**)

3

4

Capacitatea
de producþie
a instalaþiei
de distilare
ºi rafinare
în 24 de ore
(litri alcool pur)

Capacitatea
de producþie
lunarã
(litri alcool
pur)

5

6

TOTAL GENERAL:

Director general,
**) Se vor înscrie toate sortimentele de alcool obþinute în urma distilãrii, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut,
alcool tehnic sau, dupã caz, alcool de sintezã.
**) Se vor evidenþia pe categorii de produse fabricate.
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ANEXA Nr. 11
PROCES-VERBAL DE PRELEVARE

Nr. ............/........................
Încheiat astãzi, ............................, la sediul ............................, datã la care s-a procedat, în
baza comenzii ......................................, la prelevarea a trei eºantione de ......................................,
(nr. ºi emitent)

în greutate netã totalã de (sau volumul net total) .......................... kg (l) din lotul ..............................
cu factura nr. .................... .
Cele trei eºantioane au urmãtoarea destinaþie:
a) un eºantion este destinat laboratorului, în scopul eliberãrii certificatului de expertizã;
b) un eºantion este destinat agentului economic ºi va fi transmis cu proces-verbal;
c) un eºantion este destinat biroului vamal la care se efectueazã vãmuirea.
Eºantioanele au fost prelevate conform normativelor în vigoare în România, ºi anume:
Eºantioanele au fost ambalate, etichetate ºi sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr. ........................ .
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatarã.
Partea
semnatarã

Numele
ºi prenumele

Delegaþie sau
împuternicire

Semnãtura

Reprezentantul agentului economic
Împuternicitul laboratorului agreat
Autoritatea vamalã
Delegatul Oficiului pentru Protecþia
Consumatorilor
ANEXA Nr. 12

Direcþia Generalã a Vãmilor
Punctul vamal ............................
DOCUMENT

de liberã circulaþie a alcoolului ºi a bãuturilor alcoolice în vrac, provenite din import
Denumirea agentului economic ..........................................................................................................
Codul fiscal .........................................................................................................................................
Adresa .................................................................................................................................................
Data intrãrii în vamã ..........................................................................................................................
Furnizorul extern ºi þara de provenienþã ..........................................................................................
Numãrul ºi data facturii externe ........................................................................................................
Denumirea produselor ºi concentraþia alcoolicã exprimatã în procente de volum ........................
Cantitatea importatã ............................................................................................................................
Destinaþia .............................................................................................................................................
Conducerea punctului vamal,
ANEXA Nr. 13

Denumirea agentului economic ..........................
Codul fiscal ..........................................................
Sediul ...................................................................
REGISTRU

privind situaþia importurilor de alcool ºi de bãuturi alcoolice în vrac, precum ºi destinaþia acestora

D.V.I.
Nr.
(numãrul
crt.
ºi data)

Importuri realizate
Cantitatea
Felul
Documentul
(litri
Valoarea
produde platã
alcool
accizelor
sului
a accizelor
pur)

Director,

Numele
beneficiarului

Adresa

Modul de valorificare
Cantitãþile
Cantitãþile
Codul
livrate
utilizate în
fiscal
(litri
producþia
alcool pur)
proprie

Numãrul
ºi data
facturii

Numãrul
ºi data
documentului
de platã
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ANEXA Nr. 14

Denumirea agentului economic ..........................
Codul fiscal ..........................................................
Sediul ...................................................................
SITUAÞIA

privind modul de valorificare a alcoolului în luna ...................... anul ..........
Numãrul ºi
data facturii

Denumirea
beneficiarului

Cantitãþile
livrate

Preþul
unitar

Valoarea

Acciza

0

1

2

3

4

5

Conducerea agentului economic,
ANEXA Nr. 15

Nr. ................ din .......................
CERERE

pentru acordarea autorizaþiei de comercializare
Agentul economic ...................................., cu sediul în ..................................., str. ....................
nr. ......................, înregistrat în registrul comerþului la nr. ....................., codul fiscal ...................,
telefon ..............., fax ................, telex ................., reprezentat prin ..................................., domiciliat
în ....................................., str. ................................... nr. ............, bl. ........, sc. ......, et. ....., ap. ......,
sectorul ......, judeþul ................, posesorul buletinului/cãrþii de identitate seria ......... nr. ...............,
eliberat/ã de ...................................., având funcþia de ........................................, pe baza pieselor
anexate la dosar, solicit eliberarea autorizaþiei de comercializare pentru:
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
Data .....................................

...................................
(semnãtura)

Domnului/Doamnei director general al Direcþiei generale ........................................
ANEXA Nr. 16
RELAÞIILE COMERCIALE

dintre furnizorii ºi cumpãrãtorii de produse supuse autorizãrii
I. Pentru comercializarea alcoolului
Furnizorul

1.
2.
3.

Producãtor de alcool
Producãtor de alcool
Producãtor de alcool

4.
5.
6.

Importator de alcool
Importator de alcool
Importator de alcool

Cumpãrãtorul

Producãtor de bãuturi alcoolice
Spitale, farmacii
Utilizatori în scop tehnologic, alþii decât producãtorii de bãuturi alcoolice
Producãtor de bãuturi alcoolice
Spitale, farmacii
Utilizatori în scop tehnologic, alþii decât producãtorii de bãuturi alcoolice

II. Pentru comercializarea bãuturilor alcoolice
Furnizorul

1.
2.
3*).
4.
5.
6*).
7.

Producãtor de bãuturi alcoolice
Producãtor de bãuturi alcoolice
Producãtor de bãuturi alcoolice
Importator de bãuturi alcoolice
Importator de bãuturi alcoolice
Importator de bãuturi alcoolice
Comerciant în sistem angro

Cumpãrãtorul

Comerciant în
Comerciant în
Producãtor de
Comerciant în
Comerciant în
Producãtor de
Comerciant în

sistem angro
sistem en dŽtail
bãuturi alcoolice
sistem angro
sistem en dŽtail
bãuturi alcoolice
sistem en dŽtail
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III. Pentru comercializarea produselor din tutun
Furnizorul

1.
2.
3.

Producãtor de produse din tutun
Producãtor de produse din tutun
Producãtor de produse din tutun

4.

Agent comercial ºi de marketing
al producãtorului
5.
Distribuitor
6.
Distribuitor
7.
Importator de produse din tutun
8.
Importator de produse din tutun
9.
Importator de produse din tutun
10*). Importator de produse din tutun
11. Comerciant în sistem angro

Cumpãrãtorul

Comerciant în sistem angro
Comerciant în sistem en dŽtail
Agent comercial ºi de marketing al producãtorului
Distribuitor
Comerciant în
Comerciant în
Distribuitor
Comerciant în
Comerciant în
Producãtor de
Comerciant în

sistem angro
sistem en dŽtail
sistem angro
sistem en dŽtail
produse din tutun
sistem en dŽtail

IV. Pentru comercializarea sortimentelor de cafea
Furnizorul

1.
2.
3*).
4.
5.
6.
7.

Producãtor de cafea
Producãtor de cafea
Producãtor de cafea
Importator de cafea
Importator de cafea
Importator de cafea
Comerciant în sistem angro

Cumpãrãtorul

Comerciant în
Comerciant în
Producãtor de
Comerciant în
Comerciant în
Producãtor de
Comerciant în

sistem
sistem
cafea
sistem
sistem
cafea
sistem

angro
en dŽtail
angro
en dŽtail
en dŽtail

*) Valabilã doar în cazul achiziþionãrii de produse supuse autorizãrii, utilizate ca materie primã
pentru realizarea altor produse supuse autorizãrii.
ANEXA Nr. 17
TAXELE

de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bãuturilor alcoolice,
produselor din tutun ºi a cafelei
Nr.
crt.

Denumirea activitãþii

1. Alcool*)
a) producþia internã
Ñ pentru o producþie anualã de pânã la 40.000 hl
Ñ pentru o producþie anualã de peste 40.000 hl pânã la 120.000 hl
Ñ pentru o producþie anualã de peste 120.000 hl
b) pentru import
Ñ de pânã la 40.000 hl/an
Ñ peste 40.000 hl pânã la 120.000 hl/an
Ñ peste 120.000 hl/an
2. Bãuturi alcoolice**)
a) pentru comercializarea fiecãrui sortiment de bãuturi alcoolice din
producþia proprie sau din operaþiuni de import proprii
b) pentru comercializarea urmãtoarelor grupe de produse în sistem
angro ºi en dŽtail:
Ñ bãuturi spirtoase
Ñ vinuri ºi produse pe bazã de vin
Ñ bere
Ñ bãuturi alcoolice din import
c) pentru comercializarea bãuturilor alcoolice în sistem de alimentaþie
publicã:
Ñ unitãþi de alimentaþie publicã cu pânã la 40 de locuri la masã
sau la bar
Ñ unitãþi de alimentaþie publicã cu 41Ð100 de locuri la masã sau la bar
Ñ unitãþi de alimentaþie publicã cu peste 100 de locuri la masã sau la bar

Taxa de autorizare

50.000.000 lei
200.000.000 lei
350.000.000 lei
50.000.000 lei
200.000.000 lei
350.000.000 lei

10.000.000 lei

10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000

lei
lei
lei
lei

5.000.000 lei
7.500.000 lei
10.000.000 lei
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Nr.
crt.

Denumirea activitãþii

Taxa de autorizare

Ñ pentru unitãþi de alimentaþie publicã cu activitate sezonierã

1/3 din taxa de
autorizare
perceputã la unitãþile
cu activitate permanentã, corespunzãtor numãrului de
locuri la masã sau
la bar
5% din taxa
minimã
perceputã
pentru unitãþile de
alimentaþie publicã

Ñ pentru cantine ºi cantine restaurant care organizeazã mese festive

d) pentru comercializarea de bãuturi alcoolice în magazine de vânzare
la preþuri cu amãnuntul, taxa se percepe, pe fiecare unitate de
desfacere, pe urmãtoarele grupe de produse***), astfel:
Ñ bãuturi spirtoase
Ñ vinuri ºi bãuturi pe bazã de vin
Ñ þuicã ºi rachiuri naturale
Ñ bere
Ñ produse din import
3.

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

lei
lei
lei
lei
lei

Produse din tutun
a) pentru comercializarea þigaretelor provenite din producþia proprie
b) pentru comercializarea þigaretelor provenite din operaþiuni de import
proprii
c) pentru comercializarea produselor din tutun, altele decât þigaretele,
provenite din producþia proprie
d) pentru comercializarea produselor din tutun, altele decât þigaretele,
provenite din operaþiuni de import proprii
e) pentru comercializarea þigaretelor ºi a produselor din tutun în sistem
angro
f) ,pentru comercializarea þigaretelor ºi a produselor din tutun în sistem
en dŽtail

4.
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150.000.000 lei
150.000.000 lei
5.000.000 lei
5.000.000 lei
100.000.000 lei
1.000.000 lei

Cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilã,
inclusiv amestecuri cu cafea solubilã
a) pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse
autorizãrii, provenite din producþia proprie sau din operaþiuni proprii
de import
b) pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse
autorizãrii în sistem angro
c) pentru comercializarea sortimentelor de cafea supuse autorizãrii
în sistem de alimentaþie publicã****):
Ñ pentru cofetãrii
Ñ pentru unitãþi de alimentaþie publicã cu pânã la 40 de locuri la masã
sau la bar
Ñ pentru unitãþi de alimentaþie publicã cu peste 40 de locuri la masã
sau la bar
d) pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse
autorizãrii prin unitãþi de desfacere la preþuri cu amãnuntul

50.000.000 lei
10.000.000 lei

2.000.000 lei
1.000.000 lei
2.500.000 lei
1.000.000 lei

****) Nivelul producþiei anuale sau al importului anual de alcool, în funcþie de care se va datora taxa de autorizare,
este cel declarat de agenþii economici producãtori sau importatori la solicitarea autorizaþiei.
În condiþiile trecerii de la o tranºã inferioarã la o tranºã superioarã, taxele de autorizare achitate vor fi
regularizate în raport cu producþia efectiv realizatã sau cu cantitatea de alcool importatã.
Regularizarea se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de valabilitate a autorizaþiei.
****) 1. Pentru fiecare nou sortiment de bãuturi alcoolice, produs sau importat ulterior obþinerii autorizaþiei iniþiale, se
va solicita o nouã autorizaþie cu achitarea taxei aferente.
2. Acelaºi principiu se va aplica ºi pentru grupele de bãuturi alcoolice comercializate în sistem angro ºi en dŽtail.
****) Pentru mediul rural, la nivel de comunã taxa se reduce cu 50%, iar la nivel de sat aparþinãtor, cu 75%.
****) Taxa de autorizare pentru cafea nu se mai percepe ºi pentru unitãþile de alimentaþie publicã care plãtesc taxa
de autorizare pentru comercializarea bãuturilor alcoolice.
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ANEXA Nr. 18

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANÞELOR
Direcþia ................................

AUTORIZAÞIE

Nr. ................ din .........................
În baza prevederilor legale referitoare la regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte, se
autorizeazã Societatea Comercialã ........................................., cu sediul în ................................, înregistratã în registrul comerþului la nr. ..................., codul fiscal ........................, pentru comercializarea
urmãtoarelor produse: ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .
Director general,
.......................................
(semnãtura ºi ºtampila)

Data emiterii ..............................................
Valabilã pânã la data de .........................

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Ambasada României
la Berlin Ñ GermaniaÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului
de investiþii ”Ambasada României la Berlin Ñ GermaniaÒ, cuprinºi în
anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se
face din fondurile bugetului de stat ºi din alte fonduri legal constituite,
conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Pleºu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 11 decembrie 1998.
Nr. 887.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, cu justã despãgubire, a unui imobil situat în municipiul Brãila,
judeþul Brãila, din patrimoniul Societãþii Comerciale ”PromexÒ Ñ S.A.
în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu justã despãgubire,
în condiþiile art. 7 din Normele metodologice privind privatizarea societãþilor comerciale ºi vânzarea de active, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 55/1998, a unui imobil
situat în municipiul Brãila, Str. Industriei nr. 1, judeþul
Brãila, compus din construcþie ºi terenul aferent, identificate
conform anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, din patrimoniul Societãþii Comerciale ”PromexÒ Ñ
S.A. în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea
Ministerului de Interne.

Art. 2. Ñ Plata imobilului prevãzut la art. 1 se va face
din creditele bugetare ºi din veniturile extrabugetare aprobate Ministerului de Interne prin Legea bugetului de stat pe
anul 1998 nr. 109/1998.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului menþionat la
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între cele douã
pãrþi, în termen de 15 zile de la data aprobãrii.
Art. 4. Ñ Ministerul de Interne va lua mãsuri în vederea punerii în siguranþã împotriva seismelor a imobilului
preluat, în condiþiile legii.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Gavril Dejeu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministrul interimar al privatizãrii,
Victor Eros,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 15 decembrie 1998.
Nr. 894.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din patrimoniul Societãþii Comerciale ”PromexÒ Ñ S.A.
în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Ministerului de Interne
Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Sediul
imobilului

Municipiul Brãila,
Str. Industriei nr. 1,
judeþul Brãila

Societatea Comercialã
”PromexÒ Ñ S.A.

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Ministerul de
Interne
Ñ U.M. 0242
Brãila

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

¥ Suprafaþa clãdirii = 640,0 m2
¥ Suprafaþa totalã a terenului =
3.095,0 m2
TOTAL = 540.000.000 lei
T.V.A. = 118.800.000 lei
TOTAL GENERAL =
658.800.000 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul, cu justã despãgubire, a unei cote-pãrþi din activul aflat în patrimoniul
Societãþii Comerciale ”Upetrom 1 MaiÒ Ñ S.A. Ploieºti în proprietatea publicã a statului
ºi în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transferul, cu justã despãgubire, a spaþiilor din imobilul situat în municipiul
Ploieºti, judeþul Prahova, ºi a terenului aferent, identifi-

cate potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãþii Comerciale
”Upetrom 1 MaiÒ Ñ S.A. Ploieºti în proprietatea
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publicã a statului ºi în administrarea Ministerului de
Interne.
Art. 2. Ñ Contravaloarea justei despãgubiri va fi suportatã de Ministerul de Interne din sursele bugetare ºi extrabugetare aprobate pentru anul 1998.

Art. 3. Ñ Predarea-preluarea spaþiilor ºi a terenului,
transferate potrivit art. 1, se va face pe bazã de protocol
încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de
la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 4. Ñ Anexa va fi comunicatã numai pãrþilor interesate.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Gavril Dejeu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
p. Ministrul interimar al privatizãrii,
Victor Eros,
secretar de stat

Bucureºti, 15 decembrie 1998.
Nr. 895.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale
în oraºul Întorsura Buzãului, judeþul CovasnaÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale în oraºul Întorsura Buzãului, judeþul CovasnaÒ, cuprinºi
în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 897.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã potabilã
ºi canalizarea apelor menajere în localitatea Slimnic,
comuna Slimnic, judeþul SibiuÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Alimentarea cu apã potabilã ºi canalizarea apelor menajere în localitatea Slimnic, comuna Slimnic, judeþul SibiuÒ, cuprinºi în anexele*) nr. 1
ºi 2 la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 898.
*) Anexele se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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