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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei
din Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi trecerea acestora în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 lit. f) pct. 28 din
Legea nr. 415/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale ºi Hotãrârea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii
nr. S-154 din 23 decembrie 2002,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se înainteazã în gradul de general de brigadã ºi se trec în rezervã cu noul grad domnul colonel Marin

Nicolae Bãlteanu, pe data de 15 ianuarie 2003, ºi domnul colonel Constantin Emilian Pahonþu, pe data de 31 ianuarie 2003.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 29 ianuarie 2003.
Nr. 74.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. 75/2001
privind organizarea ºi funcþionarea cazierului fiscal
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 14 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea
ºi funcþionarea cazierului fiscal, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 410/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru
aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. 75/2001 privind organi-

zarea ºi funcþionarea cazierului fiscal, prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 16 ianuarie 2003.
Nr. 31.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea ºi funcþionarea cazierului fiscal
CAPITOLUL I

care privesc stabilirea ºi gestionarea impozitelor ºi taxelor,

Faptele care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului

care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului, sunt

Art. 1. Ñ (1) Faptele sancþionate de legile financiare,
vamale sau care privesc disciplina financiarã, inclusiv cele

prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentele norme metodologice.
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(2) În cazierul fiscal al persoanei juridice se înscriu ºi
faptele stabilite în sarcina subunitãþilor sale fãrã personalitate juridicã, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru ºi
altele asemenea.
(3) În certificatul de cazier fiscal se înscriu numai faptele
constatate prin actele administrative asupra cãrora nu s-au
exercitat în termenul legal cãile de atac sau cele asupra
cãrora s-au pronunþat hotãrâri judecãtoreºti definitive/irevocabile.
CAPITOLUL II
Procedura de solicitare ºi de eliberare
a certificatului de cazier fiscal
Art. 2. Ñ (1) Contribuabilii au dreptul sã solicite ºi sã
obþinã certificate de cazier fiscal conþinând datele înscrise
în cazierul fiscal propriu, în condiþiile prevãzute de lege.
(2) La solicitarea expresã a contribuabililor certificatul de
cazier fiscal poate fi eliberat în formã simplificatã, care sã
ateste numai dacã aceºtia figureazã sau nu figureazã în
evidenþa cazierului fiscal.
(3) Certificatul de cazier fiscal se elibereazã numai la
cererea scrisã a contribuabililor sau a reprezentanþilor acestora, depusã la organul fiscal competent.
(4) Prin organ fiscal competent se înþelege direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului sau a municipiului
Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã îºi are domiciliul,
reºedinþa ori sediul contribuabilul, dupã caz.
(5) Pentru contribuabilii persoane fizice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune personal
sau prin reprezentant, pe bazã de procurã, pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal propriu.
(6) Pentru contribuabilii persoane juridice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de cãtre
reprezentantul legal al acestora.
(7) Pentru contribuabilii asociaþii fãrã personalitate juridicã cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se
depune de cãtre unul dintre asociaþi, pe baza împuternicirii
date de ceilalþi asociaþi sau de reprezentantul acestora.
(8) La depunerea cererii de eliberare a cazierului fiscal
se prezintã în mod obligatoriu actul de identitate ºi/sau
împuternicirea, dupã caz, iar în cazul persoanelor juridice,
ºi actul care atestã numirea reprezentantului legal al acestora.
Art. 3. Ñ (1) Solicitarea eliberãrii certificatului de cazier
fiscal se face prin completarea formularului de cerere-tip,
pus la dispoziþie în mod gratuit contribuabilului de cãtre
organul fiscal competent.
(2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal
va fi însoþitã de dovada plãþii taxei extrajudiciare de timbru,
prevãzutã de lege.
(3) La depunerea cererii organul fiscal competent va
comunica solicitantului data dupã care se poate prezenta
pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal în interiorul
termenului prevãzut de lege.
Art. 4. Ñ (1) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se
face numai personal contribuabilului, respectiv reprezentantului, sub semnãturã, cu condiþia prezentãrii actului de identitate ºi a împuternicirii, dupã caz.
(2) O datã cu eliberarea certificatului de cazier fiscal
organul fiscal competent va arhiva împuternicirea în original, cererea pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal
ºi copia certificatului de cazier fiscal.
Art. 5. Ñ Certificatul de cazier fiscal se întocmeºte în
douã exemplare de cãtre persoana desemnatã din cadrul
serviciului de specialitate ºi se semneazã de conducãtorul
organului fiscal competent.
Art. 6. Ñ (1) În cazul în care datele înscrise în cazierul
fiscal nu corespund situaþiei reale ori înregistrarea lor nu s-a

3

fãcut cu respectarea dispoziþiilor legale, contribuabilul poate
solicita rectificarea acestora prin completarea formularului de
cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal.
(2) Cererea de rectificare a datelor înscrise în cazierul
fiscal, însoþitã de actele doveditoare, se depune la organul
fiscal competent ºi va urma procedura stabilitã pentru cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, fãrã perceperea taxei de timbru.
(3) Actele doveditoare se anexeazã la cererea de rectificare, în copie certificatã de organul fiscal competent pe
baza prezentãrii actelor originale sau în copie legalizatã.
Art. 7. Ñ (1) Modul de soluþionare a cererii de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal se comunicã în
scris contribuabilului.
(2) În cazul admiterii în totalitate sau în parte a cererii
se elibereazã un nou certificat de cazier fiscal, care va
cuprinde datele rectificate.
(3) În cazul soluþionãrii parþiale a cererii de rectificare,
rectificarea se face numai asupra unora dintre menþiunile
înscrise în cazierul fiscal, dintre cele pentru care s-a solicitat rectificarea.
(4) O datã cu înºtiinþarea asupra modului de soluþionare
a cererii de rectificare contribuabilul va fi înºtiinþat ºi asupra datei pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.
Art. 8. Ñ (1) În cazul respingerii sau soluþionãrii parþiale
a cererii de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal
contribuabilii pot sã depunã contestaþie la tribunal Ñ secþia
de contencios administrativ în a cãrei razã teritorialã îºi au
sediul/domiciliul/reºedinþa, potrivit legii.
(2) În caz de admitere a contestaþiei în baza hotãrârii
judecãtoreºti definitive ºi irevocabile, organul fiscal competent va proceda la rectificarea cazierului fiscal ºi va elibera
un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat.
(3) Contribuabilul va fi înºtiinþat asupra datei la care sã
se prezinte pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.
CAPITOLUL III
Procedura de solicitare ºi de eliberare a informaþiilor din
cazierul fiscal cãtre autoritãþile prevãzute la art. 8 alin. (4)
ºi (5) din Ordonanþa Guvernului nr. 75/2001
Art. 9. Ñ (1) Informaþiile referitoare la datele înscrise în
cazierul fiscal al contribuabililor, solicitate de cãtre autoritãþile prevãzute la art. 8 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa
Guvernului nr. 75/2001, se furnizeazã numai la cererea
motivatã în scris, care va cuprinde temeiul potrivit cãruia
sunt necesare informaþiile respective.
(2) Solicitãrile de informaþii din cazierul fiscal al contribuabilului, formulate de cãtre autoritãþile mai sus
menþionate, cuprind în mod obligatoriu datele de identificare
a contribuabilului.
(3) Solicitãrile se transmit la organul fiscal competent,
direct de cãtre organele de urmãrire penalã ºi instanþele
judecãtoreºti, precum ºi de cãtre autoritãþile fiscale
internaþionale, pe bazã de reciprocitate.
Art. 10. Ñ Organul fiscal are obligaþia sã soluþioneze,
în termen de 15 zile de la data înregistrãrii, solicitarea de
furnizare de informaþii din cazierul fiscal al contribuabilului,
prin transmiterea unei comunicãri scrise solicitantului, semnatã de directorul general.
CAPITOLUL IV
Procedura de înscriere a datelor în cazierul fiscal
ºi în evidenþa operativã
Art. 11. Ñ Înscrierea ºi actualizarea datelor în cazierul
fiscal se fac numai pe bazã de documente justificative.
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Art. 12. Ñ (1) În scopul înscrierii datelor în cazierul fiscal, documentul justificativ este fiºa de înscriere a faptelor
în cazierul fiscal. Se va completa câte o fiºã pentru fiecare
faptã care se înscrie în cazierul fiscal.
(2) Fiºele prevãzute la alin. (1) se completeazã numai
cu date referitoare la faptele asupra cãrora s-au pronunþat
organele competente definitiv/irevocabil ºi se transmit organelor fiscale competente.
(3) Compartimentele juridice din cadrul Ministerului
Finanþelor Publice ºi al unitãþilor sale teritoriale vor comunica, în timp util, organelor de control soluþiile pronunþate
în dosarele prin care s-au soluþionat definitiv/irevocabil de
cãtre instanþele de judecatã plângerile împotriva proceselorverbale de control, în baza Ordonanþei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificãrile ulterioare.
(4) Fiºele de înscriere a faptelor în cazierul fiscal se
întocmesc de cãtre:
a) organele cu atribuþii de control din cadrul Ministerului
Finanþelor Publice ºi al unitãþilor sale teritoriale, astfel:
Ñ în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal
de contestare, pentru actele rãmase definitive prin neexercitarea cãilor de atac;

Ñ în termen de 5 zile de la data primirii comunicãrii de
la compartimentele juridice;
b) organele cu atribuþii de control din afara Ministerului
Finanþelor Publice, în termen de 5 zile de la data la care
au luat cunoºtinþã cã asupra faptelor ce urmeazã sã fie
înscrise în cazierul fiscal s-au pronunþat organele competente definitiv/irevocabil.
Art. 13. Ñ (1) În scopul actualizãrii datelor din cazierul
fiscal, documentul justificativ este fiºa de actualizare a
înscrierilor în cazierul fiscal.
(2) Fiºele de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal
se întocmesc de cãtre compartimentele care se ocupã cu
gestionarea cazierului fiscal, pe baza urmãtoarelor documente justificative:
a) comunicarea primitã de la serviciul cu atribuþii în gestionarea ºi funcþionarea cazierului fiscal din cadrul
Ministerului Finanþelor Publice, care cuprinde actele normative ce abrogã sau modificã prevederile legale în baza
cãrora au fost sancþionate faptele înscrise în cazierul fiscal;
b) listele primite sãptãmânal de la serviciul/biroul care
se ocupã de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, dupã caz;
c) nota de serviciu prin care se aprobã fiºa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea faptelor în cazierul fiscal, aprobatã de directorul general.

ANEXÃ
la normele metodologice
FAPTELE

care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, prevãzute de legislaþia în vigoare
A. Fapte care, potrivit legii, constituie infracþiuni

Codul
faptei

Descrierea
faptei

Actul normativ
care prevede
fapta

Actul normativ
care prevede
sancþiunea

Sancþiunea
prevãzutã
de lege

0

1

2

3

4

1.01. Refuzul de a prezenta organelor de
control prevãzute de lege documentele justificative ºi actele de
evidenþã contabilã necesare pentru
stabilirea obligaþiilor faþã de stat
1.02. Întocmirea incompletã sau necorespunzãtoare de documente primare ori
de evidenþã contabilã sau acceptarea
unor astfel de documente, cu scopul
de a împiedica verificãrile financiar-contabile pentru identificarea cazurilor de
evaziune fiscalã
1.03. Sustragerea de la plata impozitelor,
taxelor ºi a contribuþiilor datorate
statului prin neînregistrarea unor
activitãþi pentru care legea prevede
obligaþia înregistrãrii, în scopul
obþinerii de venituri
1.04. Sustragerea de la plata obligaþiilor
fiscale, în întregime sau în parte, prin
nedeclararea veniturilor impozabile,
ascunderea obiectului sau a sursei
impozabile ori taxabile sau efectuarea
oricãror alte operaþiuni în acest scop

Condiþiile de înscriere
în cazierul fiscal
repetabilitate

perioada
(ani)

5

6

Art. 9 din Legea nr. 87/1994
pentru combaterea evaziunii
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

Art. 9 din Legea nr. 87/1994 Închisoare de la 3 luni la 2 ani
pentru combaterea evaziunii sau amendã de la 200.000 lei
fiscale, cu modificãrile
la 1.000.000 lei
ulterioare

1

Ñ

Art. 10 din Legea nr. 87/1994
pentru combaterea evaziunii
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

Art. 10 din Legea nr. 87/1994
pentru combaterea evaziunii
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

1

Ñ

Art. 11 din Legea nr. 87/1994
pentru combaterea evaziunii
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

Art. 11 din Legea nr. 87/1994 Închisoare de la 2 ani la 8 ani
pentru combaterea evaziunii ºi interzicerea unor drepturi
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

1

Ñ

Art. 12 din Legea nr. 87/1994
pentru combaterea evaziunii
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

Art. 12 din Legea nr. 87/1994 Închisoare de la 2 ani la 7 ani
pentru combaterea evaziunii ºi interzicerea unor drepturi
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

1

Ñ

Închisoare de la 6 luni la 5 ani
ºi interzicerea unor drepturi
sau amendã de la 1.000.000 lei
la 10.000.000 lei
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0

1

1.05. Fapta de a nu evidenþia prin acte
contabile sau alte documente legale,
în întregime sau în parte, veniturile
realizate ori de a înregistra cheltuieli
care nu au la bazã operaþiuni reale,
dacã au avut ca urmare neplata ori
diminuarea impozitului, taxei ºi a
contribuþiei
1.06. Organizarea sau conducerea de
evidenþe contabile duble, de cãtre
conducãtorul unitãþii sau alte persoane
cu atribuþii financiar-contabile, ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat,
de marcaj sau a altor mijloace de
stocare a datelor, în scopul diminuãrii
veniturilor supuse impozitelor, taxelor
ºi a contribuþiilor
1.07. Distrugerea actelor contabile sau a
altor documente ori a memoriilor
aparatelor de taxat sau de marcaj
ori a altor mijloace de stocare a
datelor, în scopul arãtat la art. 14
alin. 1
1.08. Tentativa la infracþiunile prevãzute
la pct. 1.04, 1.06 ºi 1.07 din prezentul tabel
1.09.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

2

3

4

5

6

Art. 13 din Legea nr. 87/1994
pentru combaterea evaziunii
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

Art. 13 din Legea nr. 87/1994
pentru combaterea evaziunii
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

Închisoare de la 6 luni la 5 ani
ºi interzicerea unor drepturi sau
amendã de la 1.000.000 lei
la 10.000.000 lei

1

Ñ

Art. 14 alin. 1 din Legea
nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu
modificãrile ulterioare

Art. 14 alin. 1 din Legea
nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu
modificãrile ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani
ºi interzicerea unor drepturi

1

Ñ

Art. 14 alin. 2 din Legea
nr. 87/1994 pentru
combaterea evaziunii
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

Art. 14 alin. 1 din Legea
nr. 87/1994 pentru
combaterea evaziunii
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

Închisoare de la 2 ani la 7 ani
ºi interzicerea unor drepturi

1

Ñ

Art. 15 din Legea nr. 87/1994 Se pedepseºte conform legii
pentru combaterea evaziunii
fiscale, cu modificãrile
ulterioare
Art. 16 din Legea nr. 87/1994 Închisoare de la 2 ani la 7 ani
pentru combaterea evaziunii ºi interzicerea unor drepturi
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

1

Ñ

1

Ñ

Art. 289 din Codul
penal, republicat

Închisoare de la 6 luni la 5 ani

1

Ñ

Art. 276 din Legea
Închisoare de la 3 ani la 12 ani
nr. 31/1990 privind societã- pentru persoanele vinovate de
þile comerciale, republicatã, bancrutã frauduloasã
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare

1

Ñ

Art. 276 din Legea
nr. 31/1990 privind societãþile
comerciale, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare
Art. 48 alin. (1) din Legea
nr. 26/1990 privind registrul
comerþului, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare

1

Ñ

Închisoare de la 3 luni la 2 ani 1
sau amendã de la 1.000.000 lei
la 5.000.000 lei, dacã, potrivit
legii, fapta nu constituie infracþiune
mai gravã

Ñ

Art. 15 din Legea nr. 87/1994
pentru combaterea evaziunii
fiscale, cu modificãrile
ulterioare
Declararea fictivã fãcutã de contribuabilii Art. 16 din Legea nr. 87/1994
sau împuterniciþii acestora cu privire pentru combaterea evaziunii
la sediul unei societãþi comerciale sau fiscale, cu modificãrile
la schimbarea acestuia fãrã îndeplinirea ulterioare
obligaþiilor prevãzute de lege, în scopul
sustragerii de la controlul fiscal
Efectuarea cu ºtiinþã de înregistrãri Art. 37 din Legea
inexacte, precum ºi omisiunea cu
contabilitãþii nr. 82/1991,
ºtiinþã a înregistrãrilor în contabilitate, republicatã
având drept consecinþã denaturarea
veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor
financiare, precum ºi a elementelor
de activ ºi de pasiv ce se reflectã
în bilanþ, constituie infracþiunea de
fals intelectual.
Falsificarea, sustragerea sau distrugerea Art. 276 lit. a) din Legea
evidenþelor societãþii ori ascunderea nr. 31/1990 privind societãunei pãrþi din activul societãþii; þile comerciale, republicatã,
înfãþiºarea de datorii inexistente sau cu modificãrile ºi completãrile
prezentarea în registrele societãþii, în ulterioare
alt act ori în bilanþul contabil a unor
sume nedatorate, fiecare dintre aceste
fapte fiind sãvârºitã în vederea diminuãrii
aparente a valorii activelor
Înstrãinarea, în frauda creditorilor, în Art. 276 lit. b) din Legea
caz de faliment al unei societãþi, a nr. 31/1990 privind societãþile
unei pãrþi însemnate din active
comerciale, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare
Persoana care cu rea-credinþã a fãcut Art. 48 alin. (1) din Legea
declaraþii inexacte, în baza cãrora s-a nr. 26/1990 privind registrul
operat o înmatriculare ori s-a fãcut o comerþului, republicatã, cu
menþiune în registrul comerþului
modificãrile ºi completãrile
ulterioare

Închisoare de la 3 ani la 12 ani
pentru persoanele vinovate de
bancrutã frauduloasã
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1.14. Trecerea peste frontierã prin alte
Art. 175 din Legea
locuri decât cele stabilite pentru
nr. 141/1997 privind
controlul vamal de mãrfuri sau de
Codul vamal al României,
alte bunuri constituie infracþiunea de cu modificãrile ulterioare
contrabandã.
1.15. Trecerea peste frontierã, fãrã
Art. 176 din Legea
autorizaþie, a armelor, muniþiilor,
nr. 141/1997 privind
materiilor explozive sau radioactive, Codul vamal al României,
produselor ºi substanþelor stupefiante cu modificãrile ulterioare
ºi psihotrope, precursorilor ºi substanþelor chimice esenþiale, produselor ºi
substanþelor toxice constituie infracþiunea de contrabandã calificatã.
1.16. Folosirea, la autoritatea vamalã, a
Art. 177 din Legea
documentelor vamale, de transport nr. 141/1997 privind
sau comerciale, care se referã la
Codul vamal al României,
alte mãrfuri sau bunuri decât cele
cu modificãrile ulterioare
prezentate în vamã, constituie infracþiunea de folosire de acte nereale.
1.17. Folosirea, la autoritatea vamalã, a
Art. 178 din Legea
documentelor vamale, de transport nr. 141/1997 privind
sau comerciale falsificate constituie Codul vamal al României,
infracþiunea de folosire de acte falsi- cu modificãrile ulterioare
ficate.
1.18. Fapta prevãzutã la art. 175 din
Art. 179 din Legea
Legea nr. 141/1997, cu privire la
nr. 141/1997 privind
”Trecerea peste frontierã prin alte
Codul vamal al României,
locuri decât cele stabilite pentru
cu modificãrile ulterioare
controlul vamal de mãrfuri sau de
alte bunuri constituie infracþiunea de
contrabandãÒ, sãvârºitã de una sau
de mai multe persoane înarmate ori
constituite în bandã.
1.19. Fapta prevãzutã la art. 176 din
Art. 179 din Legea
Legea nr. 141/1997, cu privire la
nr. 141/1997 privind
”Trecerea peste frontierã, fãrã auto- Codul vamal al României,
rizaþie, a armelor, muniþiilor, materiilor cu modificãrile ulterioare
explozive sau radioactive, produselor
ºi substanþelor stupefiante ºi psihotrope, precursorilor ºi substanþelor
chimice esenþiale, produselor ºi
substanþelor toxice constituie infracþiunea de contrabandã calificatãÒ,
sãvârºitã de una sau de mai multe
persoane înarmate ori constituite în
bandã.
1.20. Fapta prevãzutã la art. 177 din
Art. 179 din Legea
Legea nr. 141/1997, cu privire la
nr. 141/1997 privind
”Folosirea, la autoritatea vamalã, a Codul vamal al României,
documentelor vamale, de transport cu modificãrile ulterioare
sau comerciale, care se referã la alte
mãrfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamã, constituie infracþiunea
de folosire de acte nerealeÒ, sãvârºitã
de una sau de mai multe persoane
înarmate ori constituite în bandã.
1.21. Fapta prevãzutã la art. 178 din
Art. 179 din Legea
Legea nr. 141/1997, cu privire la
nr. 141/1997 privind
”Folosirea, la autoritatea vamalã, a Codul vamal al României,
documentelor vamale, de transport cu modificãrile ulterioare
sau comerciale falsificate constituie
infracþiunea de folosire de acte falsificateÒ, sãvârºitã de una sau de mai
multe persoane înarmate ori constituite în bandã.

3

4

5

6

Art. 175 din Legea
Închisoare de la 2 ani la 7 ani
nr. 141/1997 privind
ºi interzicerea unor drepturi
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare

1

Ñ

Art. 176 din Legea
nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare

1

Ñ

Art. 177 din Legea
Închisoare de la 2 ani la 7 ani
nr. 141/1997 privind
ºi interzicerea unor drepturi
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare

1

Ñ

Art. 178 din Legea
Închisoare de la 3 ani la 10 ani
nr. 141/1997 privind
ºi interzicerea unor drepturi
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare

1

Ñ

1

Ñ

Art. 179 din Legea
Închisoare de la 5 ani la 15 ani
nr. 141/1997 privind
ºi interzicerea unor drepturi
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare

1

Ñ

Art. 179 din Legea
Închisoare de la 5 ani la 15 ani
nr. 141/1997 privind
ºi interzicerea unor drepturi
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare

1

Ñ

Art. 179 din Legea
Închisoare de la 5 ani la 15 ani
nr. 141/1997 privind
ºi interzicerea unor drepturi
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare

1

Ñ

Închisoare de la 3 ani la 12 ani
ºi interzicerea unor drepturi,
dacã legea penalã nu prevede
o pedeapsã mai mare

Art. 179 din Legea
Închisoare de la 5 ani la 15 ani
nr. 141/1997 privind
ºi interzicerea unor drepturi
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare
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1.22. Dacã fapta prevãzutã la art. 175
din Legea nr. 141/1997, cu privire
la ”Trecerea peste frontierã prin alte
locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de mãrfuri sau de alte
bunuri constituie infracþiunea de
contrabandãÒ, este sãvârºitã de
angajaþi sau reprezentanþi ai unor
persoane juridice care au ca obiect
de activitate operaþiuni de importexport ori în folosul acestor persoane
juridice.

2

3

4

5

6

Art. 180 din Legea
nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare

Art. 180 din Legea
nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare;
art. 64 din Codul penal,
republicat

Se poate aplica ºi interdicþia
exercitãrii ocupaþiei, potrivit
art. 64 din Codul penal,
republicat.

1

Ñ

1.23. Dacã fapta prevãzutã la art. 176
Art. 180 din Legea
din Legea nr. 141/1997, cu privire
nr. 141/1997 privind
la ”Trecerea peste frontierã, fãrã
Codul vamal al României,
autorizaþie, a armelor, muniþiilor,
cu modificãrile ulterioare
materiilor explozive sau radioactive,
produselor ºi substanþelor stupefiante
ºi psihotrope, precursorilor ºi substanþelor chimice esenþiale, produselor ºi
substanþelor toxice constituie infracþiunea de contrabandã calificatãÒ, este
sãvârºitã de angajaþi sau reprezentanþi
ai unor persoane juridice care au ca
obiect de activitate operaþiuni de importexport ori în folosul acestor persoane
juridice.

Art. 180 din Legea
nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare;
art. 64 din Codul penal,
republicat

Se poate aplica ºi interdicþia
exercitãrii ocupaþiei, potrivit
art. 64 din Codul penal,
republicat.

1

Ñ

1.24. Dacã fapta prevãzutã la art. 177
din Legea nr. 141/1997, cu privire
la ”Folosirea, la autoritatea vamalã,
a documentelor vamale, de transport
sau comerciale, care se referã la
alte mãrfuri sau bunuri decât cele
prezentate în vamã, constituie infracþiunea de folosire de acte nerealeÒ,
este sãvârºitã de angajaþi sau reprezentanþi ai unor persoane juridice
care au ca obiect de activitate operaþiuni de import-export ori în folosul
acestor persoane juridice.

Art. 180 din Legea
nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare

Art. 180 din Legea
nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare;
art. 64 din Codul
penal, republicat

Se poate aplica ºi interdicþia
exercitãrii ocupaþiei, potrivit
art. 64 din Codul penal,
republicat.

1

Ñ

1.25. Dacã fapta prevãzutã la art. 178
din Legea nr. 141/1997, cu privire
la ”Folosirea, la autoritatea vamalã,
a documentelor vamale, de transport
sau comerciale falsificate constituie
infracþiunea de folosire de acte
falsificateÒ, este sãvârºitã de angajaþi
sau reprezentanþi ai unor persoane
juridice care au ca obiect de
activitate operaþiuni de import-export
ori în folosul acestor persoane
juridice.

Art. 180 din Legea
nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare

Art. 180 din Legea
nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare;
art. 64 din Codul penal,
republicat

Se poate aplica ºi interdicþia
exercitãrii ocupaþiei, potrivit
art. 64 din Codul penal,
republicat.

1

Ñ

1.26. Dacã fapta prevãzutã la art. 179
din Legea nr. 141/1997, cu privire
la ”Faptele prevãzute la
art. 175Ñ178, sãvârºite de una sau
de mai multe persoane înarmate
ori constituite în bandãÒ, este sãvârºitã de angajaþi sau reprezentanþi
ai unor persoane juridice care au
ca obiect de activitate operaþiuni
de import-export ori în folosul
acestor persoane juridice.

Art. 180 din Legea
nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României
cu modificãrile ulterioare

Art. 180 din Legea
nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare;
art. 64 din Codul penal,
republicat

Se poate aplica ºi interdicþia
exercitãrii ocupaþiei, potrivit
art. 64 din Codul penal,
republicat.

1

Ñ
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Se pedepseºte conform legii.

1

Ñ

1.27. Tentativa la infracþiunile prevãzute
la pct. 1.14Ñ1.21 din prezentul
tabel

Art. 181 din Legea
nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare

1.28. Schimbarea sau transferul de bunuri,
cunoscând cã provin din sãvârºirea
de infracþiuni, în scopul ascunderii
sau al disimulãrii originii ilicite a
acestor bunuri sau în scopul de a
ajuta persoana care a sãvârºit
infracþiunea din care provin bunurile
sã se sustragã de la urmãrire,
judecatã sau executarea pedepsei

Art. 23 alin. (1) lit. a) din Art. 23 alin. (1) din
Legea nr. 656/2002
Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea ºi
pentru prevenirea ºi
sancþionarea spãlãrii
sancþionarea spãlãrii
banilor
banilor

Închisoare de la 3 ani
la 12 ani

1

Ñ

1.29. Ascunderea sau disimularea
adevãratei naturi a provenienþei,
a situãrii, a dispoziþiei, a circulaþiei
sau a proprietãþii bunurilor ori a
drepturilor asupra acestora,
cunoscând cã bunurile provin din
sãvârºirea de infracþiuni

Art. 23 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea ºi
sancþionarea spãlãrii
banilor

Art. 23 alin. (1) din
Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea ºi
sancþionarea spãlãrii
banilor

Închisoare de la 3 ani
la 12 ani

1

Ñ

1.30. Fapta de a nu înregistra sau de
a înregistra eronat operaþiunile
supuse accizelor ori impozitului la
þiþeiul ºi la gazele naturale din
producþia internã, cu intenþia vãditã
de a diminua aceste obligaþii faþã
de bugetul de stat

Art. 56 alin. (5) din
Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 158/2001
privind regimul accizelor,
aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea
nr. 523/2002, cu modificãrile ulterioare

Art. 56 alin. (5) din
Se pedepseºte conform legii.
Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 158/2001
privind regimul accizelor,
aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea
nr. 523/2002, cu modificãrile ulterioare

1

Ñ

1.31. Desfãºurarea fãrã licenþã a oricãreia
dintre activitãþile din domeniul
jocurilor de noroc

Art. 9 alin. 1 din
Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 69/1998
privind regimul de autorizare a activitãþilor din
domeniul jocurilor de noroc,
aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 166/1999,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

Art. 9 alin. 1 ºi 2 din
Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 69/1998
privind regimul de autorizare a activitãþilor din
domeniul jocurilor de noroc,
aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 166/1999,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

1

Ñ

1.32. Fapta persoanei de a pune la
dispoziþie sau de a colecta fonduri,
direct ori indirect, ºtiind cã aceste
fonduri sunt folosite, în total sau
în parte, pentru sãvârºirea actelor
de terorism

Art. 15 alin. (1) din
Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 159/2001
pentru prevenirea ºi
combaterea utilizãrii
sistemului financiar-bancar
în scopul finanþãrii de
acte de terorism,
aprobatã prin Legea
nr. 466/2002

Art. 15 alin. (1) din
Închisoare de la 5 ani
Ordonanþa de urgenþã a la 20 de ani ºi interzicerea
Guvernului nr. 159/2001 unor drepturi
pentru prevenirea ºi
combaterea utilizãrii sistemului financiar-bancar
în scopul finanþãrii de
acte de terorism, aprobatã
prin Legea nr. 466/2002

1

Ñ

1.33. Fapta persoanei de a realiza
fonduri în scopul finanþãrii actelor
de terorism

Art. 15 alin. (2) din
Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 159/2001
pentru prevenirea ºi
combaterea utilizãrii
sistemului financiar-bancar
în scopul finanþãrii de
acte de terorism, aprobatã
prin Legea nr. 466/2002

Art. 15 alin. (1) din
Închisoare de la 5 ani
Ordonanþa de urgenþã a la 20 de ani ºi interzicerea
Guvernului nr. 159/2001 unor drepturi
pentru prevenirea ºi
combaterea utilizãrii
sistemului financiar-bancar
în scopul finanþãrii de
acte de terorism, aprobatã
prin Legea nr. 466/2002

1

Ñ

1

Ñ

1.34. Alte fapte sãvârºite în domeniul
financiar, vamal ºi care privesc
disciplina financiarã, sancþionate
potrivit legislaþiei penale

Art. 181 din Legea
nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României,
cu modificãrile ulterioare

4

Închisoare de la 6 luni
la 4 ani sau amendã.
Bunurile ºi valorile care au
servit la sãvârºirea sau care
rezultã din exercitarea
activitãþilor ilicite prevãzute
la art. 9 alin. 1 se confiscã.
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B. Fapte care, potrivit legii, constituie contravenþii
Codul
faptei

Descrierea
faptei

Actul normativ
care prevede
fapta

Actul normativ
care prevede
sancþiunea

Sancþiunea
prevãzutã
de lege

0

1

2

3

4

2.01. Fabricarea sau importul de produse Art. 52 alin. (1) lit. þ) din
supuse autorizãrii, fãrã autorizaþie
Legea nr. 521/2002
privind regimul de supraveghere ºi autorizare a
producþiei, importului ºi
circulaþiei unor produse
supuse accizelor, cu
completãrile ulterioare

2.02. Comercializarea de produse supuse
autorizãrii, fãrã autorizaþie sau fãrã
aprobarea Ministerului Finanþelor
Publice, dupã caz

Art. 52 alin. (1) lit. u) din
Legea nr. 521/2002 privind
regimul de supraveghere
ºi autorizare a producþiei,
importului ºi circulaþiei
unor produse supuse
accizelor, cu completãrile
ulterioare
2.03. Producerea de alcool ºi de distilate, Art. 52 alin. (1) lit. x) din
inclusiv pe perioada de probe
Legea nr. 521/2002 privind
tehnologice, fãrã supraveghere
regimul de supraveghere
fiscalã
ºi autorizare a producþiei,
importului ºi circulaþiei
unor produse supuse
accizelor, cu completãrile
ulterioare

2.04. Amplasarea mijloacelor de mãsurare
a producþiei ºi a concentraþiei de
alcool ºi distilate în alte locuri decât
cele expres prevãzute de Legea
nr. 521/2002

Art. 52 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 521/2002 privind
regimul de supraveghere
ºi autorizare a producþiei,
importului ºi circulaþiei
unor produse supuse
accizelor, cu completãrile
ulterioare

2.05. Circulaþia ºi comercializarea în vrac
a alcoolului etilic rafinat ºi a
distilatelor în alte scopuri decât
cele expres prevãzute de Legea
nr. 521/2002

Art. 52 alin. (1) lit. i) din
Legea nr. 521/2002 privind
regimul de supraveghere
ºi autorizare a producþiei,
importului ºi circulaþiei
unor produse supuse
accizelor, cu completãrile
ulterioare
Art. 56 alin. (1) lit. a) din
Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 158/2001
privind regimul accizelor,
aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea
nr. 523/2002, cu modificãrile
ulterioare

2.06. Producþia ºi comercializarea de
alcool tehnic obþinut prin fermentarea materiilor prime agricole de
origine vegetalã, altul decât cel
rezultat ca produs secundar din
procesul de obþinere a alcoolului
etilic rafinat

Art. 52 alin. (2) lit. b) din
Legea nr. 521/2002 privind
regimul de supraveghere
ºi autorizare a producþiei,
importului ºi circulaþiei
unor produse supuse
accizelor, cu completãrile
ulterioare

Amendã de la 5 miliarde lei
la 10 miliarde lei ºi confiscarea produselor, iar în cazul
în care acestea au fost
vândute, confiscarea
sumelor rezultate din aceastã
vânzare, precum ºi confiscarea instalaþiilor de producþie
ºi anularea autorizaþiei, dupã
caz
Art. 52 alin. (2) lit. f) din Amendã de la 1 miliard lei la
Legea nr. 521/2002 privind 5 miliarde lei ºi confiscarea
regimul de supraveghere produselor, iar în cazul în
ºi autorizare a producþiei, care acestea au fost vândute,
importului ºi circulaþiei
confiscarea sumelor rezulunor produse supuse
tate din aceastã vânzare ºi,
accizelor, cu completãrile dupã caz, anularea autorizaþiilor
ulterioare
Art. 52 alin. (2) lit. b) din Amendã de la 5 miliarde lei la
Legea nr. 521/2002 privind 10 miliarde lei ºi confiscarea
regimul de supraveghere produselor, iar în cazul în
ºi autorizare a producþiei, care acestea au fost vândute,
importului ºi circulaþiei
confiscarea sumelor rezulunor produse supuse
tate din aceastã vânzare,
accizelor, cu completãrile precum ºi confiscarea
ulterioare
instalaþiilor de producþie ºi
anularea autorizaþiei, dupã
caz
Art. 52 alin. (2) lit. b) din Amendã de la 5 miliarde lei la
Legea nr. 521/2002 privind 10 miliarde lei ºi confiscarea
regimul de supraveghere produselor, iar în cazul în care
ºi autorizare a producþiei, acestea au fost vândute,
importului ºi circulaþiei
confiscarea sumelor rezultate
unor produse supuse
din aceastã vânzare, precum
accizelor, cu completãrile ºi confiscarea instalaþiilor
ulterioare
de producþie ºi anularea
autorizaþiei, dupã caz
Art. 52 alin. (2) lit. f) din Amendã de la 1 miliard lei la
Legea nr. 521/2002 privind 5 miliarde lei ºi confiscarea
regimul de supraveghere produselor, iar în cazul în care
ºi autorizare a producþiei, acestea au fost vândute,
importului ºi circulaþiei
confiscarea sumelor rezultate
unor produse supuse
din aceastã vânzare ºi, dupã
accizelor, cu completãrile caz, anularea autorizaþiilor
ulterioare
Art. 56 alin. (2) prima
Amendã între 1 miliard lei
liniuþã din Ordonanþa de ºi 5 miliarde lei ºi confiscaurgenþã a Guvernului
rea produselor, iar în cazul în
nr. 158/2001 privind
care acestea au fost vândute,
regimul accizelor, aprobatã confiscarea sumelor rezultate
cu modificãri ºi completãri din aceastã vânzare, în plus
prin Legea nr. 523/2002, confiscarea utilajelor ºi a
cu modificãrile ulterioare instalaþiilor

Condiþiile de înscriere
în cazierul fiscal
repetabilitate

perioada
(ani)

5

6

1

Ñ

1

Ñ

1

Ñ

1

Ñ

1

Ñ
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Ñ
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1

2

3

4

5

6

Amendã între 1 miliard lei
ºi 5 miliarde lei ºi confiscarea produselor, iar în cazul în
care acestea au fost vândute,
confiscarea sumelor rezultate
din aceastã vânzare

1

Ñ

2.07. Comercializarea alcoolului brut de
cãtre agenþii economici, precum ºi
utilizarea acestuia la obþinerea
bãuturilor alcoolice de orice fel

Art. 56 alin. (1) lit. b) din
Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 158/2001
privind regimul accizelor,
aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea
nr. 523/2002, cu modificãrile
ulterioare

Art. 56 alin. (2) prima
liniuþã din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului
nr. 158/2001 privind regimul
accizelor, aprobatã cu
modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 523/2002,
cu modificãrile ulterioare

2.08. Procesarea benzinelor de primã
distilare, de DAV, de cocsare, de
cracare termicã, de pirolizã ºi a
oricãror alte semifabricate rezultate
din prelucrarea þiþeiului, provenite
de la alþi agenþi economici decât
agenþii economici importatori sau
producãtori interni

Art. 56 alin. (1) lit. h) din
Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 158/2001
privind regimul accizelor,
aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea
nr. 523/2002, cu modificãrile
ulterioare

Art. 56 alin. (2) liniuþa
Amendã de la 2 miliarde lei
a 7-a din Ordonanþa de la 3 miliarde lei ºi confiscaurgenþã a Guvernului
rea produselor obþinute
nr. 158/2001 privind regimul
accizelor, aprobatã cu
modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 523/2002,
cu modificãrile ulterioare

1

Ñ

2.09. Efectuarea de operaþiuni privind
prelucrarea, procesarea, etilarea,
precum ºi orice alte operaþiuni legate
de obþinerea uleiurilor minerale, de
cãtre orice persoanã fizicã sau
juridicã, neautorizatã ori neînregistratã
ca agent economic producãtor sau
procesator de astfel de produse

Art. 56 alin. (1) lit. j) din
Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 158/2001
privind regimul accizelor,
aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea
nr. 523/2002, cu modificãrile
ulterioare

Art. 56 alin. (2) liniuþa
a 9-a din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului
nr. 158/2001 privind regimul
accizelor, aprobatã cu
modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 523/2002,
cu modificãrile ulterioare

Amendã de la 2 miliarde lei
la 5 miliarde lei, confiscarea
produselor rezultate ºi a
veniturilor obþinute din
vânzarea acestor produse

1

Ñ

2.10. Neutilizarea documentelor fiscale
speciale

Art. 56 alin. (1) lit. m) din
Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 158/2001
privind regimul accizelor,
aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea
nr. 523/2002, cu
modificãrile ulterioare

Art. 56 alin. (2) liniuþa
a 11-a din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului
nr. 158/2001 privind regimul
accizelor, aprobatã cu
modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 523/2002,
cu modificãrile ulterioare

Amendã de la 1,5 miliarde lei
la 2 miliarde lei, confiscarea cantitãþilor de produse
astfel comercializate ºi confiscarea veniturilor obþinute
din vânzarea produselor

1

Ñ

2.11. Deþinerea de cãtre agenþii economici
producãtori sau importatori de produse
supuse accizelor a unor cantitãþi
de astfel de produse, a cãror
provenienþã nu poate fi doveditã
cu documente legal întocmite

Art. 56 alin. (1) lit. q) din
Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 158/2001
privind regimul accizelor,
aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea
nr. 523/2002, cu
modificãrile ulterioare

Art. 56 alin. (2) liniuþa
a 13-a din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului
nr. 158/2001 privind
regimul accizelor, aprobatã
cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 523/2002,
cu modificãrile ulterioare

Amendã de la 3 miliarde lei
la 5 miliarde lei ºi confiscarea cantitãþilor de
produse astfel deþinute

1

Ñ

2.12. Comercializarea pe teritoriul
României a produselor prevãzute
la art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 23/1995 fãrã a fi marcate,
marcate necorespunzãtor sau cu
marcaje false ori contrafãcute

Art. 15 alin. (1) lit. a) din
Ordonanþa Guvernului
nr. 23/1995 privind
instituirea sistemului de
marcare pentru þigarete,
produse din tutun ºi
bãuturi alcoolice,
republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare

Art. 15 alin. (2) din
Ordonanþa Guvernului
nr. 23/1995 privind
instituirea sistemului de
marcare pentru þigarete,
produse din tutun ºi
bãuturi alcoolice,
republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare

Amendã de la 50 milioane lei
la 100 milioane lei, confiscarea
produselor nemarcate sau
marcate necorespunzãtor ºi,
dupã caz, anularea, de cãtre
autoritatea emitentã, a licenþei
de atestare a dreptului de
marcare

1

Ñ

2.13. Deþinerea, cu orice titlu, de bunuri
materiale, titluri de valoare, numerar
ºi alte drepturi ºi obligaþii, precum
ºi efectuarea de operaþiuni
economice, fãrã sã fie înregistrate
în contabilitate.

Art. 35 pct. 1 din Legea
contabilitãþii nr. 82/1991,
republicatã

Art. 36 alin. (1) din Legea
contabilitãþii nr. 82/1991,
republicatã

Amendã de la 10 milioane lei
la 100 milioane lei

1

Ñ

2.14. Sustragerea de la plata impozitelor,
taxelor ºi a contribuþiilor datorate
statului pentru veniturile obþinute
prin exercitarea de activitãþi
neautorizate

Art. 17 alin. 1 lit. k) din
Legea nr. 87/1994 pentru
combaterea evaziunii
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

Art. 17 alin. 2 pct. 1 din
Legea nr. 87/1994 pentru
combaterea evaziunii
fiscale, cu modificãrile
ulterioare

Amendã de la 100.000 lei la
300.000 lei pentru persoana
fizicã ºi de la 100.000 lei la
2 milioane lei pentru persoana
juridicã

1

Ñ
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AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”GiruetaÒ Ñ S.A. Jilava
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, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 208/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 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 ”GiruetaÒ Ñ S.A. Jilava,
ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”GiruetaÒ Ñ S.A. Jilava, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în comuna Jilava, ªos. Giurgiului
nr. 3, judeþul Ilfov, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului cu nr. J40/439/1991, începând cu data publicãrii
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului
ordin.
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, gestionare
ºi supraveghere financiarã 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, 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/suspendãrii 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 necesare acordãrii
facilitãþilor prevãzute de Legea nr. 137/2002, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
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 La data instituirii procedurii de administrare
specialã se instituie ºi procedura de supraveghere financiarã a societãþii comerciale, în conformitate cu dispoziþiile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 208/2002 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele
mãsuri pentru accelerarea privatizãrii.
Art. 4. 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 ianuarie 2003.
Nr. 3.
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AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”Icemenerg ServiceÒ Ñ S.A. Bucureºti
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, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 208/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 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 ”Icemenerg ServiceÒ Ñ S.A. Bucureºti,
ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”Icemenerg ServiceÒ Ñ S.A. Bucureºti, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în Bd. Energeticienilor
nr. 8, sectorul 3, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului sub nr. J 40/7827/1998, începând cu data
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.
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, gestionare ºi
supraveghere financiarã 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, 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/suspendãrii 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 necesare acordãrii
facilitãþilor prevãzute de Legea nr. 137/2002, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
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 La data instituirii procedurii de administrare
specialã se instituie ºi procedura de supraveghere financiarã a societãþii comerciale, în conformitate cu dispoziþiile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 208/2002 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele
mãsuri pentru accelerarea privatizãrii.
Art. 4. 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 ianuarie 2003.
Nr. 4.
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MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
privind aprobarea tarifului pentru prestaþiile de servicii specifice efectuate
de Centrul de Perfecþionare a Personalului din Navigaþia Fluvialã Galaþi
În temeiul prevederilor art. 112 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 42/1997 privind navigaþia civilã, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 412/2002, ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã tariful pentru prestaþiile de servicii
specifice efectuate de Centrul de Perfecþionare a
Personalului din Navigaþia Fluvialã Galaþi, prevãzut în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Tariful pentru prestaþiile de servicii efectuate
de Centrul de Perfecþionare a Personalului din Navigaþia
Fluvialã Galaþi se actualizeazã trimestrial, începând cu anul

2003, în funcþie de indicele preþului de consum la servicii,
publicat de Institutul Naþional de Statisticã.
Art. 3. Ñ Centrul de Perfecþionare a Personalului din
Navigaþia Fluvialã Galaþi va duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Marius Sorin Ovidiu Bota,
secretar de stat
Bucureºti, 9 ianuarie 2003.
Nr. 17.

ANEXÃ
TARIFUL

pentru prestaþiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfecþionare
a Personalului din Navigaþia Fluvialã Galaþi
Denumirea prestaþiei

U.M.

Tariful

0

1

2

Cursuri de formare a personalului navigant

lei/zi/cursant

300.000

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
Nr. 28 din 17 ianuarie 2003

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
Nr. 42 din 20 ianuarie 2003

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI
Nr. 57 din 17 ianuarie 2003

DEPARTAMENTUL DE COMERÞ EXTERIOR
Nr. 183/E.D. din 20 ianuarie 2003

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI Ñ EXIMBANK Ñ S.A.
Nr. 125 din 20 ianuarie 2003

ORDIN
pentru modificarea ºi completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998
privind unele mãsuri pentru stimularea realizãrii de obiective complexe ºi a producþiei
cu ciclu lung de fabricaþie, destinate exportului
În baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Industriei ºi Resurselor, cu modificãrile ulterioare, respectiv ale art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului
nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului
nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, ale art. 4 alin. (4) din
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Hotãrârea Guvernului nr. 636/2002 privind atribuþiile, organizarea ºi funcþionarea Departamentului de Comerþ Exterior, precum
ºi ale art. 18 din Ordonanþa Guvernului nr. 14/1995 privind unele mãsuri pentru stimularea realizãrii de obiective complexe
ºi a producþiei cu ciclu lung de fabricaþie, destinate exportului, aprobatã prin Legea nr. 70/1995, cu modificãrile ulterioare,
ministrul industriei ºi resurselor, ministrul finanþelor publice, ministrul lucrãrilor publice, transporturilor
ºi locuinþei, secretarul de stat al Departamentului de Comerþ Exterior ºi preºedintele Bãncii de Export-Import a
României Ñ EXIMBANK Ñ S.A. Ñ emit urmãtorul ordin:
Articol unic. Ñ Normele tehnice nr. 101.325/MC/1998
privind unele mãsuri pentru stimularea realizãrii de obiective complexe ºi a producþiei cu ciclu lung de fabricaþie,
destinate exportului, emise de ministrul de stat, ministrul
industriei ºi comerþului, ministrul finanþelor, ministrul
lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului ºi preºedintele
Bãncii de Export-Import a României Ñ S.A., cu modificãrile
ulterioare, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 128 din 27 martie 1998, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
Ñ Punctul 1.2 din capitolul I se completeazã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”1.2. Prin produse cu ciclu lung de fabricaþie, în sensul
art. 1 din ordonanþã, se înþelege acele produse destinate
exportului, care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) perioada de fabricaþie a furniturii din contractul extern
ºi din normele tehnologice este de minimum 3 luni;

b) valoarea contractului extern depãºeºte 200.000 dolari
S.U.A.
În cadrul produselor de export cu ciclu lung de
fabricaþie se includ grupele:
Ñ utilaje tehnologice de toate tipurile ºi pãrþi ale acestora;
Ñ corpuri de nave ºi aeronave, tractoare, maºini
agricole ºi forestiere, material rulant, mijloace de transport,
echipamente rutiere ºi feroviare, utilaj de ridicat, manipulat
ºi transportat, utilaje de salubrizare ºi stingere a incendiilor,
armãturi industriale, pompe ºi compresoare;
Ñ sisteme flexibile, linii automate de prelucrare ºi
maºini-unelte;
Ñ motoare, generatoare, transformatoare electrice ºi
reductoare;
Ñ centrale telefonice ºi pãrþi ale acestora;
Ñ alte produse care se încadreazã în prevederile
pct. 1.2.Ò

Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Traian Panait,
secretar de stat

Departamentul de Comerþ Exterior
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat

Banca de Export-Import a României Ñ EXIMBANK Ñ S.A.
Mariana Diaconescu,
preºedinte

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTÃRÂRE
privind aprobarea acordãrii calitãþii de auditor financiar persoanelor fizice care posedã
o calificare profesionalã în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuitã de alt stat
în acord cu reglementãrile specifice din acel stat
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) ºi ale art. 10 lit. A din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 133/2002 ºi ulterior modificatã prin
Ordonanþa Guvernului nr. 67/2002, respectiv art. 14 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Camerei Auditorilor
din România, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 591/2000, precum ºi procesul-verbal întocmit de comisia de examinare stabilitã prin Hotãrârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, încheiat la data de 9 decembrie 2002,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România
Art. 1. Ñ Se aprobã acordarea calitãþii de auditor financiar persoanelor fizice prevãzute în lista-anexã la prezenta
hotãrâre, care posedã o calificare profesionalã în audit
financiar sau în profesii asimilate acestui domeniu, atribuitã

h o t ã r ã º t e:
de alt stat în acord cu reglementãrile specifice din acel
stat.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
prof. univ. dr. Florin Georgescu
Bucureºti, 11 decembrie 2002.
Nr. 18.
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ANEXÃ
LISTA

cuprinzând persoanele fizice care au calificarea de auditor financiar
atribuitã de alt stat ºi calitatea de auditor financiar dobânditã în România
Nr.
crt.

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

Numele ºi prenumele

Lefkios Joannides
Buºoiu Liliana
Mardare Maria
Manole Andreea Elena
Toader ªerban Cristian
Cazacu Antonela Silvana
Herea Ioana Alina
Bagni Massimo
Grad-Deleanu Adrian

«
RECTIFICÃRI
În Hotãrârea Guvernului nr. 1.426/2002 pentru finanþarea unor cheltuieli suplimentare aferente vizitelor fostului Suveran al României, Mihai I, ºi ale însoþitorilor sãi, pentru promovarea ºi
susþinerea aderãrii României la structurile euroatlantice, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 917 din 16 decembrie 2002, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ la art. 2, în loc de: ”ÉHotãrârea Consiliului interministerial pentru imagine externã nr. 77
din 10 decembrie 2002ÉÒ se va citi: ”ÉHotãrârea Consiliului interministerial pentru imagine externã
nr. 73 din 10 decembrie 2002ÉÒ.
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