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ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”ImatexÒ Ñ S.A. Târgu Mureº
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”ImatexÒ Ñ S.A. Târgu Mureº,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”ImatexÒ Ñ S.A. Târgu Mureº, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în municipiul Târgu Mureº,
str. Gheorghe Doja nr. 64Ñ68, judeþul Mureº, înmatriculatã
la Oficiul registrului comerþului sub nr. J/26/16/1991,
începând cu data de 19 iulie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde, în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu

Bucureºti, 30 iulie 2002.
Nr. 51.
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AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”LutexÒ Ñ S.A. Luduº
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”LutexÒ Ñ S.A. Luduº,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”LutexÒ Ñ S.A. Luduº, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în localitatea Luduº, str. 1 Mai nr. 34,
judeþul Mureº, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului
sub nr. J/26/319/1991, începând cu data de 19 iulie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde, în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu

Bucureºti, 30 iulie 2002.
Nr. 52.
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MINISTERUL DE INTERNE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului de interne nr. 159/2001
privind aprobarea Listei cuprinzând þãrile în care în general nu existã risc serios de persecuþie
Ministrul de interne,
având în vedere prevederile art. 19 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 102/2000
privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 622/2001, ºi ale art. 19 alin. (1)
ºi (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România, aprobatã cu modificãri
prin Legea nr. 323/2001,
în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului de Interne,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Anexa la Ordinul ministrului de interne
nr. 159/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând þãrile în

15 noiembrie 2001, se înlocuieºte cu anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.

care în general nu existã risc serios de persecuþie, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din

Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministru de interne,
Ioan Rus
Bucureºti, 17 iulie 2002.
Nr. 290.
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând þãrile în care în general nu existã risc serios de persecuþie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Principatul Andorrei
Uniunea Australianã
Republica Bulgaria
Republica Croaþia
Republica Cipru
Republica Cehã
Confederaþia Elveþianã
Republica Estonia
Republica Islanda
Republica Letonia

Principatul Liechtenstein
Republica Lituania
Republica Malta
Regatul Norvegiei
Republica Polonã
Serenisima Republicã San Marino
Republica Slovacã
Republica Slovenia
Republica Ungarã

MINISTERUL DE INTERNE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului de interne nr. 158/2001
privind aprobarea Listei cuprinzând þãrile terþe sigure
Ministrul de interne,
având în vedere prevederile art. 11 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 102/2000
privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 622/2001, ºi ale art. 11 din
Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 323/2001,
în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului de Interne,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Anexa la Ordinul ministrului de interne
nr. 158/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând þãrile terþe
sigure, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 730 din 15 noiembrie 2001, se înlocuieºte cu anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministru de interne,
Ioan Rus

Bucureºti, 17 iulie 2002.
Nr. 291.
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ANEXÃ

LISTA

cuprinzând þãrile terþe sigure
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uniunea Australianã
Republica Bulgaria
Republica Cehã
Confederaþia Elveþianã
Republica Estonia
Republica Islanda
Republica Letonia
Republica Lituania
Regatul Norvegiei
Noua Zeelandã
Republica Polonã
Republica Slovacã
Republica Slovenia
Repubica Ungarã

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI
Nr. 852 din 13 iunie 2002

MINISTERUL DE INTERNE
Nr. 289 din 15 iulie 2002

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea ºi efectuarea activitãþilor de control
de cãtre echipajele mixte de control al traficului rutier
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei ºi ministrul de interne,
în temeiul prevederilor art. 3 pct. 50 ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
în temeiul prevederilor art. 13 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului de Interne, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) ºi ale art. 6 din Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi
locuinþei ºi al ministrului de interne nr. 29/206/2002 pentru înfiinþarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier,
formate din reprezentanþi ai regiilor autonome ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ ºi ”Registrul Auto
RomânÒ, precum ºi ai Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R., împreunã cu organe de control aparþinând Inspectoratului
General al Poliþiei ºi Inspectoratului General al Poliþiei de Frontierã,
în concordanþã cu prevederile Directivei Consiliului nr. 6/92/CEE, Regulamentului Consiliului nr. 3.820/85/CEE,
Regulamentului Consiliului nr. 3.821/85/CEE, Directivei Consiliului nr. 459/89/CEE, Directivei Consiliului nr. 671/91/CEE,
Directivei Consiliului nr. 50/95/CEE, Directivei Consiliului nr. 55/94/CEE, Directivei Consiliului nr. 53/96/CEE ºi ale
Directivei Consiliului nr. 599/88/CEE,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru organizarea ºi efectuarea activitãþilor de control de cãtre echipajele mixte de control al traficului rutier, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R., regiile
autonome ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

RomâniaÒ ºi ”Registrul Auto RomânÒ, Inspectoratul General
al Poliþiei ºi Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierã
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministru de interne,
Ioan Rus
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ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
pentru organizarea ºi efectuarea activitãþilor de control de cãtre echipajele mixte de control al traficului rutier
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezentele norme metodologice sunt elaborate
în vederea realizãrii unui control permanent, unitar, sigur ºi
eficient asupra vehiculelor rutiere, din punct de vedere al
respectãrii reglementãrilor în vigoare privind traficul rutier pe
drumurile publice din România.
Art. 2. Ñ Circulaþia vehiculelor rutiere este permisã pe
reþeaua drumurilor publice din România numai dacã îndeplinesc condiþiile impuse de reglementãrile în vigoare privind
documentele
specifice
transportului,
vehiculului,
conducãtorului auto, siguranþei rutiere ºi gradului de poluare, precum ºi masele ºi/sau dimensiunile de gabarit
maxim admise.
Art. 3. Ñ Activitãþile de control al traficului rutier vor fi
efectuate de cãtre echipajele mobile mixte constituite din
membrii subunitãþilor teritoriale ale Autoritãþii Rutiere Române
Ñ A.R.R., ale regiilor autonome ”Administraþia Naþionalã a
Dumurilor din RomâniaÒ ºi ”Registrul Auto RomânÒ, împreunã
cu reprezentanþi ai serviciilor judeþene de Poliþie Rutierã ºi ai
inspectoratelor judeþene ale Poliþiei de Frontierã.
CAPITOLUL II
Atribuþiile echipajelor mobile mixte de control
al traficului rutier
Art. 4. Ñ Potrivit competenþelor specifice fiecãrei instituþii
nominalizate, membrii echipajului mixt de control au
urmãtoarele atribuþii:
(1) Atribuþii ale reprezentanþilor Inspectoratului General al
Poliþiei Ñ Direcþia Poliþiei Rutiere:
a) oprirea vehiculului rutier pentru control ºi verificarea
documentelor referitoare la:
Ñ conducãtorul auto;
Ñ vehiculul rutier supus controlului;
Ñ mãrfurile transportate;
b) verificarea corespondenþei dintre datele înscrise în
documentele vehiculelor rutiere ºi seriile de motor ºi de
ºasiu ale acestora în vederea descoperirii infracþiunilor de
trafic cu vehicule furate;
c) aplicarea de sancþiuni contravenþionale în cazul
încãlcãrii reglementãrilor legale specifice în vigoare, din
competenþa poliþiei;
d) întocmirea actelor premergãtoare în cazul constatãrii
sãvârºirii unor infracþiuni la reglementãrile specifice;

e) ridicarea bunurilor ce fac obiectul confiscãrii, potrivit
legii;
f) sprijinirea echipajului mobil mixt de control al traficului
rutier pentru îndeplinirea atribuþiilor specifice;
g) alte atribuþii stabilite, potrivit legii.
(2) Atribuþii ale reprezentanþilor Inspectoratului General al
Poliþiei de Frontierã:
a) stabilirea identitãþii persoanelor ºi a temeiului prezenþei acestora în zona de frontierã, prin verificarea existenþei ºi a valabilitãþii documentelor (paºapoarte, titluri de
cãlãtorie, cãrþi de identitate etc.);
b) verificarea aspectului exterior al vehiculelor rutiere în
vederea depistãrii eventualelor violãri ale sigiliilor sau plombelor aplicate de organele vamale;
c) controlul locurilor pretabile ascunderii unor persoane
în vehiculele rutiere, în vederea descoperirii cazurilor de
migraþie ilegalã;
d) verificarea corespondenþei dintre datele înscrise în
documentele vehiculelor rutiere ºi seriile de motor ºi de
ºasiu ale acestora în vederea descoperirii infracþiunilor de
trafic cu vehicule furate.
(3) Atribuþii ale reprezentanþilor Autoritãþii Rutiere
Române Ñ A.R.R.:
a) coordonarea activitãþii de control a reprezentanþilor
instituþiilor din subordinea Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei;
b) asigurarea inspecþiei ºi controlului în trafic, a îndeplinirii condiþiilor de efectuare a transporturilor rutiere, respectarea reglementãrilor interne ºi internaþionale, precum ºi
sancþionarea abaterilor de la legislaþia naþionalã ºi
internaþionalã în vigoare (Ordonanþa Guvernului nr. 44/1997
privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 105/2000; Ordinul ministrului lucrãrilor
publice, transporturilor ºi locuinþei nr. 1.842/2001 pentru
aprobarea Normelor metodologice de autorizare ºi efectuare
a transporturilor rutiere ºi a activitãþilor conexe acestora;
Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi
locuinþei nr. 1.843/2001 pentru aprobarea Normelor privind
condiþiile de utilizare a vehiculelor deþinute temporar în scopul efectuãrii operaþiunilor de transport rutier; Ordinul ministrului transporturilor nr. 598/1999 privind efectuarea
controlului specific vehiculelor rutiere de cãtre Ministerul
Transporturilor la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României; Ordinul ministrului lucrãrilor
publice, transporturilor ºi locuinþei nr. 658/2002 privind
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exercitarea controlului respectãrii reglementãrilor din domeniul transporturilor rutiere, precum ºi constatarea ºi
sancþionarea contravenþiilor; Ordonanþa Guvernului
nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ºi a
perioadelor de odihnã ale conducãtorilor vehiculelor care
efectueazã transporturi rutiere naþionale).
(4) Atribuþii ale reprezentanþilor Regiei Autonome
”Registrul Auto RomânÒ:
a) identificarea vehiculului rutier, verificarea conformitãþii
cu documentele însoþitoare ºi, dacã este cazul, se va efectua certificarea autenticitãþii în laboratoarele special amenajate din cadrul reprezentanþelor din structura sa;
b) verificarea stãrii tehnice a vehicului, în conformitate
cu reglementãrile în vigoare, asupra ansamblurilor ºi subansamblurilor ce afecteazã siguranþa circulaþiei rutiere, protecþia mediului ºi folosinþa conform destinaþiei, potrivit
prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998
pentru aprobarea Reglementãrilor privind certificarea
încadrãrii vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranþa circulaþiei rutiere, protecþia mediului ºi
folosinþa conform destinaþiei, prin inspecþia tehnicã
periodicã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
c) verificarea elementului de securizare aplicat pe anexa
certificatului de înmatriculare (în cazul vehiculelor înmatriculate în România).
(5) Atribuþii ale reprezentanþilor Regiei Autonome
”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ:
a) verificarea maselor pe axe (prin cântãrire) ºi a masei
totale (prin cântãrire sau din documente);
b) verificarea dimensiunilor de gabarit prin mãsurare;
c) verificarea documentelor specifice efectuãrii transportului;
d) verificarea existenþei ºi valabilitãþii rovinietei;
e) constatarea ºi aplicarea sancþiunilor contravenþionale
în conformitate cu prevederile legale în domeniu (Hotãrârea
Guvernului nr. 1.275/1990 privind înfiinþarea Administraþiei
Naþionale a Drumurilor din România, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; Ordinul ministrului transporturilor
nr. 598/1999; Ordinul ministrului transporturilor ºi al ministrului de interne nr. 407/991/1999 pentru aprobarea
Normelor privind autorizarea ºi efectuarea transporturilor
rutiere cu greutãþi ºi/sau cu dimensiuni de gabarit care
depãºesc limitele maxime prevãzute în Ordonanþa
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 105/2001 privind
frontiera de stat a României, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 243/2002; Ordinul ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei nr. 41/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor maxime admise pentru vehiculele de transport
marfã).
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Art. 5. Ñ La nivel teritorial responsabili cu organizarea
ºi efectuarea activitãþii de control sunt ºefii subunitãþilor
teritoriale din structurile menþionate la art. 3.
CAPITOLUL III
Efectuarea activitãþii de control
Art. 6. Ñ Controlul traficului rutier prin echipaje mixte
constituite în acest scop se va efectua în baza reglementãrilor specifice fiecãrei instituþii nominalizate conform
art. 3 ºi a planului de control întocmit la nivel teritorial, de
comun acord, de cãtre reprezentanþii acestora, cu cel puþin
3 zile înainte de începutul fiecãrei luni, sub coordonarea
Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R.
Art. 7. Ñ (1) Programul de control va fi elaborat lunar,
iar intervalul orar ºi zilele aferente controlului vor fi în mod
continuu decalate, astfel încât pe parcursul anului sã fie
acoperit întregul interval de 24 ore/zi ºi toatã sãptãmâna,
inclusiv zilele nelucrãtoare.
(2) Modelul formularului programului de control lunar
este prevãzut în anexa nr. 1.
Art. 8. Ñ La planificarea activitãþii locurile de control se
vor stabili þinându-se seama de punctele fixe de control ale
Regiei Autonome ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din
RomâniaÒ, punctele de trecere a frontierei sau amplasamentele care permit scoaterea din trafic a vehiculelor rutiere în vederea verificãrii, astfel încât fluenþa traficului rutier
ºi siguranþa circulaþiei sã nu fie afectate ºi pentru a nu
permite conducãtorilor auto sã ocoleascã punctele de control, optând pentru alt traseu.
Art. 9. Ñ Deplasarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier se va asigura prin grija inspectoratelor judeþene de poliþie, a agenþiilor teritoriale ale Autoritãþii
Rutiere Române Ñ A.R.R., a reprezentanþelor teritoriale ale
Regiei Autonome ”Registrul Auto RomânÒ ºi a direcþiilor
regionale de drumuri ºi poduri din cadrul Regiei Autonome
”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ.
Art. 10. Ñ În cadrul programului lunar echipajele mobile
mixte de control al traficului rutier vor fi alcãtuite din cel
puþin câte un reprezentant al instituþiilor enumerate la
art. 3.
Art. 11. Ñ Dupã oprirea vehiculului rutier ºi scoaterea
acestuia din trafic, în locul stabilit pentru control, de cãtre
reprezentantul inspectoratului judeþean de poliþie se procedeazã la efectuarea controlului de cãtre fiecare dintre
reprezentanþii instituþiilor abilitate, conform atribuþiilor
prevãzute la art. 4.
Art. 12. Ñ Pentru fiecare vehicul controlat reprezentantul Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R. va completa câte
o fiºã de control, conform modelului prevãzut în anexa
nr. 2.
Art. 13. Ñ În cazul controlului efectuat în transportul
rutier de mãrfuri periculoase se va completa buletinul de
control prevãzut de Hotãrârea Guvernului nr. 1.374/2000
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pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizatã în
traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la
transportul rutier internaþional al mãrfurilor periculoase
(A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la
care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.
CAPITOLUL IV
Raportarea activitãþii de control
Art. 14. Ñ (1) La sfârºitul fiecãrei activitãþi de control
se va întocmi un raport zilnic de activitate în care se vor
evidenþia constatãrile ºi sancþiunile menþionate în fiºele de
control întocmite pentru fiecare vehicul rutier verificat.
(2) Modelul raportului zilnic de activitate este prevãzut
în anexa nr. 3.
Art. 15. Ñ (1) În urma controalelor efectuate conform
programului lunar se va întocmi un raport lunar privind
rezultatele activitãþii desfãºurate. Lunar agenþiile teritoriale
ale Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R. vor înainta acesteia, pânã la data de 5 a lunii în curs, raportul lunar privind rezultatele activitãþii de control pentru luna anterioarã.

CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 17. Ñ Aplicarea sancþiunilor ºi a celorlalte mãsuri
se face în conformitate cu reglementãrile legale specifice
domeniului de activitate a instituþiilor implicate.
Art. 18. Ñ În cazul operatorilor de transport rutier strãini
sau al angajaþilor acestora, care încalcã prevederile legale,
naþionale ori internaþionale, organele de control vor aplica
sancþiunile contravenþionale legale pe care le vor înscrie în
”Tichetul de înscriere a contravenþiilorÒ, eliberat la intrarea
în þarã de organele poliþiei de frontierã, ale cãrui serie ºi
numãr vor fi menþionate în procesul-verbal de constatare a
contravenþiei.
Art. 19. Ñ Fiºele de control întocmite pentru fiecare
vehicul rutier pe perioada desfãºurãrii activitãþii de control
vor fi arhivate la agenþia teritorialã a Autoritãþii Rutiere
Române Ñ A.R.R. pentru o perioadã de 1 an.
Art. 20. Ñ Modelul fiºei de control al vehiculului rutier
ºi lista cuprinzând elementele de control vor fi actualizate
ori de câte ori modificarea legislaþiei în vigoare o impune.

(2) Modelul raportului lunar al activitãþii de control efectuate este prevãzut în anexa nr. 4.

Art. 21. Ñ (1) Programul lunar de control are caracter
de confidenþialitate.

Art. 16. Ñ Sinteza rapoartelor lunare pentru activitatea
de control desfãºuratã la nivel naþional va fi întocmitã de
cãtre Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R. ºi va fi înaintatã conducerilor Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei ºi Ministerului de Interne pânã
la data de 15 a lunii în curs.

(2) Instituþiile implicate în activitatea de control al traficului rutier efectuat de echipajele mixte vor lua mãsuri pentru asigurarea confidenþialitãþii.
(3) Conducãtorii instituþiilor enumerate la art. 3 vor
comunica membrilor echipajelor mixte de control locul ºi
intervalul orar de control în ziua desfãºurãrii acestuia.
ANEXA Nr.1
la normele metodologice

PROGRAMAREA LUNARÃ

a activitãþii efectuate de echipajele mixte de control al traficului rutier ºi componenþa acestora
Pentru luna ......................................
Data

Perioada orarã

ªeful Serviciului
judeþean
de Poliþie Rutierã,
L.S.
....................................

Locul DN, km,
poziþia S/D/P.C.T.F.

ªeful Inspectoratului
judeþean al Poliþiei
de Frontierã,
L.S.
.....................................

Componenþa echipajelor mixte de control al traficului rutier
I.J.P.R.

ªeful agenþiei A.R.R.,
L.S.
....................................

I.J.P.F.

A.R.R.

ªeful Direcþiei
regionale de drumuri
ºi poduri,
L.S.
................................

D.R.D.P.

R.A.R.

ªeful reprezentanþei
R.A.R.,
L.S.
....................................
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
FIªA DE CONTROL

1. Locul controlului ..............................................judeþul ......................... 2. Data ºi ora ..............................................
3. Simbolul naþional al vehiculului, numãrul de înmatriculare, seria ºasiului..............................................................
4. Simbolul naþional al remorcii/semiremorcii, numãrul de înmatriculare, seria ºasiului ................................................
5. Marca ºi tipul vehiculului ..............................................................................................................................................
6. Transportatorul .............................................................................................................................................................
Adresa/Naþionalitatea .....................................................................................................................................................
7. Conducãtorul vehiculului, documentul de identitate ..................................................................................................
Ajutorul conducãtorului vehiculului, documentul de identitate ......................................................................................
8. Permisul de conducere pentru conducãtorul vehiculului/ajutorul conducãtorului vehiculului....................................
9. Foaia de parcurs Ñ seria, numãrul/fiºa-cartelã de înregistrare .........................................../.......................................
10. Expeditorul, adresa ........................................
....................................................................................
locul de încãrcare ..................................................
12. Certificatul de înmatriculare ..............................
I.T.P. valabilitatea ...................................................
14. Licenþa/autorizaþia de transport Ñ seria, numãrul...
15. Licenþa de execuþie/cartela magneticã numãrul...
.................................................................................

11. Destinatarul, adresa .....................................................
.............................................................................................
locul de descãrcare ........................................................
13. Asigurarea civilã ........................................................
(Cartea verde) .....................................................................
............................................................................................
16. Documentul-tip care atestã valabilitatea cartelei magnetice, numãrul ......................................................../..........

17. Contractul de închiriere .............................................................................................................................................
18. Licenþa pentru traseu, caiet de sarcini Ñ seria, numãrul .......................................................................................
19. Certificatul de clasificare/stele sau categorii Ñ seria, numãrul ............................................................................
20. Biletele de
20. cãlãtorie

Da

Nu

21. Lista pasagerilor
20. Foaia tip ASOR

Da

Nu

22. Documentul de
20. tarifare a transportului

Da

Nu

23. Asigurarea cãlãtorilor ºi bagajelor Ñ seria, numãrul ............................................................................................
24. Autorizaþia pentru transportul internaþional de persoane/marfã Ñ seria, numãrul ................................................
25. Autorizaþia sanitarã
20. pentru vehicul

Da

Nu

26. Certificatul sanitar-veterinar pentru
20. marfã transportatã

Da

Nu

27. Certificatul de agreare R.A.R. pentru transportul internaþional de produse perisabile A.T.P Ð seria, numãrul
................................................................................................................................................................................
28. Certificatul de agreare R.A.R. pentru transport mãrfuri periculoase Ñ seria, numãrul
...........................................................................................................................................................................................................
29. Scrisoarea de transport/CMR
seria ..........., numãrul .......................................

30. Carnetul T.I.R.
20. seria ....................., numãrul .......................................

31. Rovinieta Ñ seria ................., numãrul .........................................................................................................................
32. Talonul-chitanþã/chitanþa eliberatã de personalul Regiei Autonome ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din
RomâniaÒ la intrarea/ieºirea în/din þarã Ñ numãrul ........................................................................................................................
33. Autorizaþia specialã/avizul prealabil efectuãrii transportului cu depãºiri de limite maxime admise
......................................................................................................................................................................................................
34. Autorizaþia de circulaþie pe Drumul Naþional 1 (Bucureºti-Ploieºti) emisã de Regia Autonomã ”Administraþia
Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ Ñ Inspectoratul General al Poliþiei Ñ numãrul ................................................................
35. Autorizaþia specialã de circulaþie în zilele de sâmbãtã, duminicã ºi în alte zile nelucrãtoare, emisã de SDN Ð
Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ Ñ numãrul ................................................................
36. Autorizaþia pentru echipaje de însoþire transporturi agabaritice, emisã de Regia Autonomã ”Administraþia
Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ Ñ Autoritatea Rutierã Românã ....................................................................................
Ñ pentru firmã Ñ numãrul .............................................. Ñ individualã Ñ numãrul ...................................................
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Contravenþii

Nr.
crt.

Organul
de control

Procesul-verbal
de constatare
a contravenþiei
seria...nr...

Încadrarea

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valoarea
amenzii

.

Componenþa echipajului mixt de control al traficului rutier, reprezentant al:
Serviciului judeþean de Poliþie Rutierã
......................................................................

Agenþiei Autoritãþii Rutiere Române Ð A.R.R.
......................................................................

(numele, prenumele, semnãtura)

(numele, prenumele, semnãtura)

Inspectoratului judeþean al Poliþiei de Frontierã
......................................................................

Direcþiei Regionale de Drumuri ºi Poduri
......................................................................

(numele, prenumele, semnãtura)

(numele, prenumele, semnãtura)

Reprezentanþei Registrului Auto Român Ñ R.A.R.
......................................................................
(numele, prenumele, semnãtura)
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
RAPORT

asupra controlului realizat în trafic în loculÉ din dataÉ oraÉ, conform Ordinului M.L.P.T.L. nr. 29/2002

total

marfã

Valoarea PVCC
Ñ mii lei Ñ

Numãrul PVCC

Numãrul de autovehicule controlate
persoane

Înmatriculat Înmatriculat Înmatriculat Înmatriculat Înmatriculat Înmatriculat
în România în alt stat în România în alt stat în România în alt stat

Total

Total

din care:

Poliþia rutierã
Poliþia de frontierã
A.R.R.
A.N.D.

din care:

Poliþia rutierã
Poliþia de frontierã
A.R.R.
A.N.D.

Cazuri constatate cu abateri de la legislaþia specificã ºi mãsurile aplicate
Nr.
crt.

Transportatorul

Numãrul
de înmatriculare
al vehiculului

Numele ºi prenumele
ºoferului

Abaterea constatatã

Sancþiunile aplicate/Instituþia
care a încheiat PVCC

Observaþii

Reprezentant al:
Serviciului judeþean
de Poliþie Rutierã,
....................................
(numele, prenumele,
semnãtura)

Inspectoratului
judeþean al Poliþiei
de Frontierã,
.....................................
(numele, prenumele,
semnãtura)

Agenþiei A.R.R.,
....................................
(numele, prenumele,
semnãtura)

Direcþiei
regionale de drumuri
ºi poduri,
................................

Reprezentanþei R.A.R.,
....................................

(numele, prenumele,
semnãtura)

semnãtura)

(numele, prenumele,
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

Agenþia A.R.R. ....................................
Nr. ............................../........................

Anul ....................................
Luna ..................................

RAPORT LUNAR

al activitãþii desfãºurate de echipajele mixte de control al traficului rutier
Numãrul
Numãrul
de controale de controale
programate
realizate

Numãrul de autovehicule verificate
total

marfã

persoane

Numãrul de PVCC
încheiate

Înmatriculat Înmatriculat Înmatriculat Înmatriculat Înmatriculat Înmatriculat
în
în
în
în
Total
în
în
în
în
în
în
trafic PCTF trafic PCTF
România
alt stat
România
alt stat
România
alt stat

din care:

Poliþia
rutierã
Poliþia
de frontierã
A.R.R.
A.N.D.
R.A.R.

Valoarea amenzilor aplicate
Ñ mii lei Ñ
Total

din care:

Poliþia
rutierã
Poliþia
de frontierã
A.R.R.
A.N.D.
R.A.R.

ªef agenþie,
É..................................................
MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI
Nr. 1.067/30 iulie 2002

MINISTERUL EDUCAÞIEI ªI CERCETÃRII
Nr. 4.203/31 iulie 2002

ORDIN
pentru completarea Ordinului ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei
ºi al ministrului educaþiei ºi cercetãrii nr. 360/4.005/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea facilitãþilor de transport pe calea feratã ºi cu metroul
pentru elevi ºi studenþi
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei ºi ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
în temeiul prevederilor art. 17 alin. (9) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 4 alin. (3)
din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei ºi ale art. 5 lit. g) din Hotãrârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Educaþiei
ºi Cercetãrii,
emit urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Dupã articolul 9 din anexa nr. 1 ”Norme metodologice privind acordarea facilitãþilor de transport pe calea
feratã pentru elevi ºi studenþiÒ la Ordinul ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei ºi al ministrului
educaþiei ºi cercetãrii nr. 360/4.005/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea facilitãþilor de
transport pe calea feratã ºi cu metroul pentru elevi ºi studenþi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 546 din 25 iulie 2002, se introduce articolul 10 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ Pânã la intrarea în vigoare a prezentelor
norme metodologice, pentru cãlãtoriile cu tarif redus pe

calea feratã efectuate de elevi ºi studenþi decontarea se va
face de Direcþia generalã economicã ºi relaþii bugetare din
cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei, de la capitolul 60.01 ”ÇAsistenþã socialã, alocaþii,
pensii, ajutoare ºi indemnizaþiiÈÒ titlul ÇCheltuieli materiale
ºi serviciiÈ conform prevederilor Legii bugetului de stat, pe
baza deconturilor înaintate de Societatea Naþionalã de
Transport Feroviar de Cãlãtori ÇC.F.R. CãlãtoriÈ Ñ S.A.Ò
Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat

Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu
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ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind nivelul ratei dobânzii de referinþã
a Bãncii Naþionale a României valabil în luna august 2002
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii
Naþionale a României ºi þinând seama de evoluþiile macroeconomice ºi
monetare recente, Banca Naþionalã a României hotãrãºte:
Pentru luna august 2002 nivelul ratei dobânzii de referinþã a Bãncii
Naþionale a României este de 27,2% pe an.
GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 1 august 2002.
Nr. 27.

REPUBLICÃRI
O R D O N A N Þ A G U V E R N U L U I Nr. 12/1998*)
privind taxele de timbru pentru activitatea notarialã
Art. 1. Ñ (1) Actele ºi serviciile notariale, care se îndeplinesc de cãtre notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevãzute la pct. I din anexa care face parte integrantã
din prezenta ordonanþã.
(2) Sunt scutite de taxe de timbru actele ºi serviciile
notariale prevãzute la pct. II din anexã ºi la art. 2 alin. (2).
Ministerul Finanþelor Publice poate acorda scutiri, reduceri,
eºalonãri sau amânãri de platã a taxelor de timbru pentru
activitatea notarialã, în condiþiile stabilite prin ordin al ministrului finanþelor publice.
Art. 2. Ñ (1) Pentru actele notariale îndeplinite, potrivit
legii, de secretarii primãriilor din comunele ºi oraºele unde
nu funcþioneazã birouri ale notarilor publici se percep taxele
de timbru prevãzute la pct. I (15 ºi 16) din anexã.
(2) Actele notariale îndeplinite, potrivit legii, de secretarii
primãriilor, de unele instituþii sau de agenþi economici, în
cazul în care actele se depun la aceºtia, sunt scutite de
taxe de timbru.

Art. 3. Ñ Taxele de timbru se datoreazã de persoanele
fizice ºi de persoanele juridice care solicitã îndeplinirea
actelor ºi a serviciilor notariale.
Art. 4. Ñ (1) Autentificarea actelor între vii, translative
ale dreptului de proprietate ºi ale altor drepturi reale, care
au ca obiect bunuri imobile, se taxeazã la valoarea declaratã de pãrþi în actul autentic. Dacã existã o disproporþie
vãditã între valoarea declaratã de pãrþi ºi valoarea de circulaþie, notarul va amâna autentificarea actului pânã la stabilirea valorii de circulaþie, prin expertizã efectuatã la
cererea Camerei notarilor publici, pe cheltuiala acesteia; în
acest caz, autentificarea se taxeazã la valoarea astfel
stabilitã.
(2) Autentificarea actelor de înstrãinare între vii a mijloacelor de transport cu tracþiune mecanicã se taxeazã la
valoarea declaratã de pãrþi în actul autentic, dar nu mai
puþin decât taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilitã de organele fiscale în a cãror razã teritorialã contribuabilii îºi au domiciliul sau sediul.

*) Republicatã în temeiul art. IV din Ordonanþa Guvernului nr. 30 din 29 ianuarie 1999 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarialã, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 29 ianuarie 1999 (aprobatã prin Legea nr. 169 din 9 aprilie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001), dându-se textelor o nouã numerotare.
Ordonanþa Guvernului nr. 12/1998 a fost aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 122 din 19 iunie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 226 din 19 iunie 1998, ºi a mai fost modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 59 din 21 august 1998, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998 (abrogatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 30/1999), respinsã prin Legea nr. 200 din 20 aprilie
2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 25 aprilie 2001, prin Ordonanþa Guvernului nr. 30/1999 (aprobatã prin Legea nr.
169 din 9 aprilie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001) ºi prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 177 din 26 octombrie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000 (suspendatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000) respinsã prin
Legea nr. 223 din 30 aprilie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001).
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(3) Autentificarea oricãror alte acte de înstrãinare, al
cãror obiect este evaluabil în bani, se taxeazã la valoarea
declaratã de pãrþi în actul autentic, dar nu mai puþin de
25.000 lei.
Art. 5. Ñ (1) Autentificarea contractelor care cuprind
clauze cu privire la renta viagerã ºi obligaþia de întreþinere
pe viaþã se taxeazã, dupã caz, la valoarea rentei sau a
întreþinerii pe 10 ani.
(2) Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de
orice fel, dacã sunt evaluabile în bani, se taxeazã potrivit
pct. I (9) din anexã.
Art. 6. Ñ (1) Este nulã vânzarea prin care pãrþile se
înþeleg, printr-un act secret, sã se plãteascã un preþ mai
mare decât cel care se declarã în actul autentic.
(2) Nulitatea prevãzutã la alin. (1) se extinde atât asupra actului secret, cât ºi asupra actului autentic.
(3) Dispoziþiile alin. (1) ºi (2) sunt aplicabile ºi în cazul
contractului de închiriere, având ca obiect un bun imobil,
prin care pãrþile au convenit, printr-un act secret, sã se
plãteascã o chirie mai mare decât cea care se declarã în
actul autentic care se înregistreazã la organul fiscal
teritorial.
(4) Taxa de timbru plãtitã, dupã caz, la valoarea
preþului sau a chiriei declarate în actul autentic nu se
restituie.
Art. 7. Ñ (1) Taxele de timbru pentru actele ºi serviciile notariale se plãtesc în numerar sau prin virament, în
contul bugetului de stat, la unitãþile trezoreriei statului sau
ale Casei de Economii ºi Consemnaþiuni.
(2) Persoanele juridice plãtesc taxele de timbru în
numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la
unitatea trezoreriei statului în raza cãreia îºi au sediul
fiscal.
Art. 8. Ñ Taxele de timbru pentru actele ºi serviciile
notariale se pot încasa ºi de notarul public, care are
obligaþia de a le vãrsa la bugetul de stat în condiþiile sta-
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bilite prin normele metodologice privind aplicarea prezentei
ordonanþe.
Art. 9. Ñ Taxele de timbru pentru actele ºi serviciile
notariale se datoreazã anticipat, cu excepþia taxelor pentru
efectuarea procedurii succesorale, care se datoreazã pânã
la eliberarea certificatului de moºtenitor.
Art. 10. Ñ Taxele de timbru pentru actele ºi serviciile
notariale se fac venit la bugetul de stat ºi se cuprind distinct în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Ministerului
Justiþiei, în condiþiile ºi cu destinaþia prevãzute de lege
pentru taxele judiciare de timbru.
Art. 11. Ñ Taxele de timbru prevãzute în anexa la prezenta ordonanþã pot fi actualizate prin hotãrâre a
Guvernului, în funcþie de rata inflaþiei, la iniþiativa
Ministerului Justiþiei, cu avizul Ministerului Finanþelor
Publice.
Art. 12. Ñ (1) Prezenta ordonanþã intrã în vigoare în
termen de 60 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(2) În termenul prevãzut la alin. (1) Ministerul Justiþiei,
cu avizul Ministerului Finanþelor Publice, va elabora norme
metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanþe, care se
vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, ºi
vor intra în vigoare o datã cu prezenta ordonanþã.
Art. 13. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe se abrogã Decretul nr. 199/1955 privind taxele de
timbru, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din
5 iunie 1955 (numai în ceea ce priveºte taxele de timbru
pentru activitatea notarialã), precum ºi Ordonanþa
Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru
pentru activitatea notarialã, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 105/1995, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din
21 noiembrie 1995.
ANEXÃ

LISTA

taxelor de timbru pentru actele ºi serviciile notariale, precum ºi a actelor ºi serviciilor notariale
scutite de plata taxelor de timbru
I. Lista taxelor de timbru pentru actele ºi serviciile notariale
1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate ºi ale altor drepturi reale ce au ca obiect
bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau
al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxeazã la valoarea stabilitã potrivit art. 4 alin. (1), dupã cum
urmeazã:
a) pânã la 25.000.000 lei
3%, dar nu mai puþin de 50.000 lei
b) de la 25.000.001 lei la 50.000.000 lei
750.000 lei + 2% pentru suma ce depãºeºte 25.000.000 lei
c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei
1.250.000 lei + 1,5% pentru suma ce depãºeºte 50.000.000 lei
d) de la 100.000.001 lei la 500.000.000 lei
2.000.000 lei + 1% pentru suma ce depãºeºte 100.000.000 lei
e) de la 500.000.001 lei la 1.000.000.000 lei
6.000.000 lei + 0,75% pentru suma ce depãºeºte 500.000.000 lei
f) peste 1.000.000.001 lei
9.750.000 lei + 0,5% pentru suma ce depãºeºte 1.000.000.000 lei.
NOTÃ:

Ñ În cazul schimburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare.
Ñ La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decât dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabileºte la
valoarea declaratã de pãrþi, dar nu mai puþin de 20% din valoarea de circulaþie a imobilului, stabilitã potrivit art. 4
alin. (1). La rezervarea uzufructului sau a altui drept real înstrãinarea nudei proprietãþi se taxeazã la valoarea declaratã
de pãrþi, dar nu mai puþin de 80% din valoarea de circulaþie a bunului.
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2.
3.
4.
5.

Autentificarea testamentelor
Autentificarea actelor de partaj
Autentificarea actelor de lotizare (parcelare)
Autentificarea actelor de garanþie, inclusiv
a contractelor de ipotecã
6. Autentificarea actelor de înstrãinare
a mijloacelor de transport cu tracþiune
mecanicã

15.000
50.000
15.000
20.000

7. Autentificarea contractelor de comodat
ºi închiriere de bunuri

0,5% la valoarea declaratã de pãrþi, dar nu mai puþin decât
taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilitã de cãtre
organele fiscale teritoriale pe raza cãrora contribuabilii îºi au
domiciliul sau sediul
0,5% din valoarea bunurilor declarate de pãrþi sau, dupã caz,
din cuantumul chiriei declarate de pãrþi, dar nu mai puþin de
25.000 lei
10.000 lei
0,5% din valoarea declaratã de pãrþi, dar nu mai puþin de
25.000 lei

8. Autentificarea procurilor
9. Autentificarea oricãror alte acte al cãror
obiect este evaluabil în bani, necuprinse
la pct. 1Ñ8
10. Autentificarea actelor constitutive
ale societãþilor comerciale, precum ºi a
actelor de modificare a acestora
11. Autentificarea actelor constitutive
ale societãþilor agricole, precum
ºi a actelor de modificare a acestora
12. Autentificarea actelor de constituire
ºi a statutelor asociaþiilor fãrã scop
patrimonial ºi ale fundaþiilor, inclusiv
a actelor de modificare
13. Autentificarea oricãror alte acte
al cãror obiect este neevaluabil în bani
14. Întocmirea actelor de protest al cambiilor,
cecurilor ºi al altor titluri la ordin
15. Legalizarea semnãturilor, a specimenelor
de semnãturã ºi a sigiliilor, dare de datã
certã, certificarea unor fapte, pentru fiecare
act
16. Legalizarea de copii de pe înscrisurile
prezentate de pãrþi sau din arhiva notarului
public, pentru fiecare copie
17. Legalizarea traducerii de cãtre notarul
public autorizat sau legalizarea semnãturii
traducãtorului, pentru fiecare exemplar
18. Primirea în depozit a înscrisurilor
ºi documentelor pe timp de un an sau
fracþiune de un an, pentru fiecare exemplar
19. Eliberãri de duplicate de pe actele
notariale ºi reconstituiri de acte originale
20. Taxa asupra succesiunilor, dupã valoarea
acestora, se stabileºte astfel:
a) pânã la 10.000.000 lei
b) de la 10.000.001 lei la 50.000.000 lei
c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei
d) peste 100.000.001 lei

lei
lei
lei
lei

50.000 lei

20.000 lei

20.000 lei

3.000 lei
50.000 lei
10.000 lei

3.000 lei

5.000 lei

3.000 lei

5.000 lei

+ 3%, dar nu mai puþin de 10.000 lei pentru fiecare moºtenitor
300.000 lei + 2% pentru suma care depãºeºte 10.000.000 lei
1.100.000 lei + 1% pentru suma care depãºeºte 50.000.000 lei
1.600.000 lei + 0,5% pentru suma care depãºeºte 100.000.000 lei.

NOTÃ:

A. Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea întregului activ, cuprinzând bunurile mobile ºi imobile, din
care se scade pasivul succesoral, dovedit prin înscrisuri.
Pentru cheltuielile de înmormântare pânã la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru moºtenitorii care
au suportat aceste cheltuieli.
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B. Evaluarea bunurilor imobile se va face în funcþie de valoarea declaratã de pãrþi, dar nu mai puþin decât valoarea stabilitã potrivit art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanþã, iar a bunurilor mobile, în funcþie de valoarea declaratã de
pãrþi, dar nu mai puþin de 25.000 lei.
C. Taxele asupra succesiunilor se reduc cu 50% în cazul în care sunt datorate de descendenþi, ascendenþi, colaterali privilegiaþi sau de soþul supravieþuitor, dacã activul succesoral este alcãtuit numai din casa de locuit cu anexele
gospodãreºti ºi terenul aferent, locurile de veci ºi certificatele de acþionar.
21. Efectuarea oricãror alte acte notariale
necuprinse la pct. 11Ñ18, pentru fiecare act
3.000 lei.
II. Lista actelor ºi serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru
a) succesiunile vacante ce revin statului;
b) succesiunile în care statul sau instituþiile publice au calitatea de moºtenitori testamentari, numai pentru taxa datoratã de aceºtia;
c) succesiunile ce revin descendenþilor minori, lipsiþi de venituri proprii, dacã activul succesoral cuprinde numai casa
de locuit cu anexele gospodãreºti ºi terenul aferent, locurile de veci ºi certificatele de acþionar;
d) actele privind încetarea dreptului de concesiune deþinut asupra locurilor de veci (declaraþii sau succesiuni vacante);
e) actele notariale în legãturã cu schimburile intervenite între stat ºi particulari;
f) perfectarea actelor prin care se doneazã statului sau instituþiilor publice (consilii locale, muzee etc.) bunuri mobile
sau imobile;
g) actele ºi procedurile prin care cultele recunoscute de lege devin titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor
drepturi reale;
h) cererile ºi actele notariale prin care se efectueazã împãrþeala pentru ieºirea din indiviziune, când ieºirea din indiviziune a fost cerutã de stat.
Când ieºirea din indiviziune a fost cerutã de ceilalþi copãrtaºi, scutirea se aplicã numai actelor prin care statul
cumpãrã pãrþile lor ori vinde partea sa prin bunã învoialã;
i) legalizarea specimenelor de semnãturã ale demnitarilor în exercitarea atribuþiilor de serviciu;
j) actele întocmite în scopul valorificãrii unor drepturi prevãzute de legi speciale ºi de protecþie socialã, ºi anume:
Ñ declaraþii privind ajutorul de ºomaj;
Ñ declaraþii privind drepturile de pensie, ajutorul social ºi ajutorul pentru mamele cu mai mulþi copii;
Ñ declaraþii privind obþinerea alocaþiei de stat pentru copii;
Ñ declaraþii privind acordarea burselor pentru elevi ºi studenþi;
Ñ declaraþii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foºtilor deþinuþi politici, veteranilor de rãzboi ºi ale vãduvelor
acestora;
Ñ declaraþii privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Ñ actele notariale privind recunoaºterea filiaþiei, adopþia, tutela, curatela, punerea sub interdicþie.
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