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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 155 din Codul de procedurã penalã,
excepþie ridicatã de Horea ªtefan Sergiu Anderco în Dosarul
nr. 3.736/2003 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia I penalã.

La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public solicitã respingerea excepþiei de neconstituþionalitate ca nefondatã. Se apreciazã cã dispoziþiile
legale criticate, astfel cum au fost modificate prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 66/2003, nu contravin prevederilor constituþionale invocate de autorul excepþiei.
Totodatã se susþine cã prin ordonanþã de urgenþã se poate
reglementa în domenii rezervate legilor organice.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 29 iulie 2003, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.736/2003, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia I penalã
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a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 155 din Codul de procedurã penalã, cu modificãrile ulterioare. Excepþia a fost
ridicatã de Horea ªtefan Sergiu Anderco, inculpat în dosarul menþionat.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se aratã
cã dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 66/2003, prin care au fost modificate prevederile alin. 1
al art. 155 din Codul de procedurã penalã, sunt neconstituþionale, deoarece privesc domeniul legilor organice, aºa
cum este Codul de procedurã penalã, care nu pot fi modificate sau abrogate de cãtre Guvern, iar pe de altã parte,
cã nu au fost îndeplinite cerinþele constituþionale pentru
emiterea ordonanþei de urgenþã, în sensul cã nu a existat
un caz excepþional care sã o justifice, potrivit dispoziþiilor
art. 114 alin. (4) teza întâi din Constituþie. Se mai afirmã
cã ordonanþa de urgenþã este contrarã ºi art. 107 alin. (4),
deoarece nu a fost contrasemnatã de ministrul
administraþiei publice ºi internelor, precum ºi prevederilor
art. 114 alin. (4) teza a doua, referitoare la condiþiile intrãrii
în vigoare a ordonanþelor de urgenþã.
Tribunalul Bucureºti considerã excepþia ca fiind neîntemeiatã, deoarece Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 66/2003 a fost emisã cu respectarea dispoziþiilor constituþionale, într-un caz excepþional ºi într-o perioadã în
care Parlamentul se afla în sesiune.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi formula punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
De asemenea, în conformitate cu dispoziþiile art. 181 din
Legea nr. 35/1997, cu modificãrile ulterioare, s-a solicitat
punctul de vedere al instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
ridicatã este neîntemeiatã. În acest sens se aratã cã interdicþia reglementãrii de cãtre Guvern în domeniul legilor
organice priveºte numai ordonanþele adoptate în baza unei
legi speciale de abilitare, aceastã interdicþie decurgând
direct din textul constituþional. O asemenea limitare nu este
prevãzutã de art. 115 alin. (4) din Constituþie, referitor la
ordonanþele de urgenþã.
Avocatul Poporului aratã cã, în ceea ce priveºte
neconstituþionalitatea dispoziþiilor art. 155 din Codul de procedurã penalã, astfel cum au fost modificate prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 66/2003, faþã de
prevederile art. 115 alin. (1) ºi (4) din Constituþia României,
excepþia este neîntemeiatã. Se motiveazã cã ordonanþa de
urgenþã nu este o varietate a ordonanþei emise în temeiul
unei legi de abilitare, ci o mãsurã de ordin constituþional
ce permite Guvernului, sub controlul strict al Parlamentului,
sã facã faþã unei situaþii extraordinare, care impune adoptarea unor soluþii imediate, în vederea evitãrii unei grave
atingeri aduse interesului public. Se mai precizeazã cã
numai Curtea Constituþionalã are posibilitatea sã stabileascã dacã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 66/2003 a fost adoptatã în condiþiile art. 115 alin. (4)
din Constituþie. În ceea ce priveºte neconstituþionalitatea
dispoziþiilor art. 155 din Codul de procedurã penalã, faþã
de prevederile art. 108 alin. (4) din Constituþie, se apreciazã cã textul constituþional invocat nu are incidenþã în
cauzã. În concluzie, Avocatul Poporului considerã cã dispoziþiile legale criticate sunt constituþionale.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere asupra excepþiei.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile
legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din Constituþia
României, republicatã, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale
art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã
soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate cu care a fost
sesizatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 155 din
Codul de procedurã penalã, modificate dupã cum urmeazã:
dispoziþiile alin. 1, prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 66/2003, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2003 (ordonanþã aprobatã
prin Legea nr. 359/2003, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 635 din 5 septembrie 2003), iar
dispoziþiile alin. 2, prin Legea nr. 281/2003, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie
2003. Textul de lege criticat are urmãtorul conþinut:
”Arestarea inculpatului dispusã de instanþã poate fi prelungitã,
în cursul urmãririi penale, motivat, dacã temeiurile care au
determinat arestarea iniþialã impun în continuare privarea de
libertate sau existã temeiuri noi care sã justifice privarea de
libertate.
În cazul prevãzut în alin. 1, prelungirea duratei arestãrii
inculpatului poate fi dispusã de instanþa cãreia i-ar reveni competenþa sã judece cauza în fond sau de instanþa
corespunzãtoare în a cãrei circumscripþie se aflã locul de
deþinere.Ò
Analizând motivarea excepþiei de neconstituþionalitate,
Curtea Constituþionalã constatã cã, deºi autorul excepþiei
susþine neconstituþionalitatea dispoziþiilor art. 155 din Codul
de procedurã penalã, critica vizeazã, în realitate, întregul
conþinut al Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 66/2003, prin care a fost modificat alin. 1 al art. 155,
cu motivarea, în esenþã, cã au fost încãlcate prevederile
constituþionale ale art. 107 alin. (4) ºi ale art. 114 alin. (1)
ºi (4), întrucât reglementãrile Codului de procedurã penalã
aparþin domeniului legii organice, astfel cã nu pot fi modificate ºi completate printr-o ordonanþã a Guvernului. Se considerã cã, de vreme ce Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 66/2003 este neconstituþionalã, deoarece a
fost adoptatã prin încãlcarea unor prevederi constituþionale,
acelaºi caracter trebuie sã-l aibã ºi dispoziþiile adoptate
prin acest act normativ.
Potrivit Constituþiei republicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu
reactualizarea denumirilor ºi renumerotarea textelor,
art. 107 alin. (4), privind semnarea ºi contrasemnarea actelor Guvernului, a devenit art. 108 alin. (4), iar art. 114
alin. (1), privind emiterea ordonanþelor în baza unei legi de
abilitare, precum ºi cele ale alin. (4), referitor la condiþiile
de adoptare ºi de intrare în vigoare a ordonanþelor de
urgenþã ale Guvernului, a devenit art. 115 alin. (1), respectiv alin. (4) ºi (5). În legãturã cu invocarea dispoziþiilor
art. 114 alin. (4) din Constituþie, Curtea urmeazã a avea în
vedere condiþiile prevãzute în textele constituþionale în
vigoare la data emiterii actului normativ care constituie
obiectul excepþiei, al cãror cuprins este în mare mãsurã
diferit de cel al dispoziþiilor art. 115 alin. (4) ºi (5) în
redactarea actualã a Constituþiei.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã.
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I. Primul motiv al criticii de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 66/2003
se bazeazã, în esenþã, pe susþinerea cã prevederile
Codului de procedurã penalã sunt de domeniul legii organice ºi deci nu puteau fi modificate prin ordonanþã de
urgenþã emisã de Guvern. Analizând aceastã criticã de
neconstituþionalitate, Curtea constatã cã nu este întemeiatã.
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale a stabilit cã ordonanþele
de urgenþã pot fi emise de Guvern ºi în domeniul legilor
organice, restricþia pentru aceastã categorie de legi nefiind
prevãzutã decât pentru ordonanþele emise în baza unei legi
de abilitare, conform art. 114 alin. (1) din Constituþie.
II. Curtea nu poate reþine nici critica de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 66/2003 conform cãreia nu se justificã emiterea acesteia întrucât nu exista un caz excepþional, aºa cum prevedea art. 114 alin. (4) din Constituþie.
Analizând aceastã susþinere în lumina textului
constituþional în vigoare la data adoptãrii ordonanþei de
urgenþã, invocat de autorul excepþiei, Curtea reþine cã, aºa
cum rezultã din conþinutul Notei de fundamentare care a
însoþit Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 66/2003,
dubla condiþie a existenþei cazului excepþional ºi a urgenþei
a fost îndeplinitã conform cerinþelor constituþionale
prevãzute de art. 114 alin. (4) pentru adoptarea ordonanþei
de urgenþã criticate. În esenþã, Guvernul a avut în vedere
cã ”previzibilitatea legii de procedurã penalã, calitatea normei de procedurã penalã de a nu da naºtere la interpretãri
diferite, constituie una dintre cerinþele care se desprind din
jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului, iar în
situaþiile în care aceastã cerinþã nu este îndeplinitã, se
impune, de urgenþã, o modificare legislativãÒ.
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În legãturã cu existenþa ”cazului excepþionalÒ de care
depinde legitimitatea constituþionalã a ordonanþei de
urgenþã, jurisprudenþa Curþii Constituþionale a stabilit cã
acesta se justificã ”pe necesitatea ºi urgenþa reglementãrii
unei situaþii care, datoritã circumstanþelor sale excepþionale,
impune adoptarea de soluþii imediate, în vederea evitãrii
unei grave atingeri aduse interesului publicÒ. (A se vedea
în acest sens Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din
28 iunie 1995, ºi Decizia nr. 83 din 19 mai 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din
8 iunie 1998.)
III. Referitor la intrarea în vigoare a ordonanþei de
urgenþã, Curtea Constituþionalã reþine cã ordonanþa de
urgenþã a fost depusã spre aprobare la Parlament la data
de 11 iulie 2003, fiind respectate astfel dispoziþiile art. 114
alin. (4) teza întâi. Totodatã, Parlamentul, convocat în sesiune extraordinarã, a aprobat ordonanþa prin Legea
nr. 359/2003, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 635 din 5 septembrie 2003. În consecinþã, nu
se confirmã nici încãlcarea prevederilor art. 114 alin. (4)
teza finalã din Constituþie.
IV. Curtea nu poate reþine nici încãlcarea prevederilor
constituþionale ale art. 107 alin. (4) [devenit art. 108 alin. (4)],
potrivit cãrora ”Hotãrârile ºi ordonanþele adoptate de Guvern
se semneazã de primul-ministru, se contrasemneazã de
miniºtrii care au obligaþia punerii lor în executare ºi se publicã
în Monitorul Oficial al RomânieiÒ. Este de observat cã
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 66/2003 a fost
contrasemnatã de ministrul justiþiei, fiind astfel respectate
dispoziþiile constituþionale menþionate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) ºi art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, precum ºi
al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 155 din Codul de procedurã penalã, cu modificãrile
ulterioare, excepþie ridicatã de Horea ªtefan Sergiu Anderco în Dosarul nr. 3.736/2003 al Tribunalului Bucureºti Ñ
Secþia I penalã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 4 martie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea prin compensare a obligaþiilor fiscale
potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 29/2004
pentru reglementarea unor mãsuri financiare
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice ºi a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
ale dispoziþiilor art. VIII alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor mãsuri financiare,
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ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind stingerea prin compensare a obligaþiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanþa Guvernului
nr. 29/2004 pentru reglementarea unor mãsuri financiare,

cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 8 martie 2004.
Nr. 166.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind stingerea prin compensare a obligaþiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2)
din Ordonanþa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor mãsuri financiare
A. Compensarea sumelor reprezentând accizele aferente
cantitãþilor de carburanþi care se utilizeazã efectiv pentru
funcþionarea navelor de cãtre societãþile comerciale care
desfãºoarã activitãþi de transport naval, achitate pânã la
data de 31 decembrie 2003 ºi nestinse în conformitate cu
prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 189/2000 privind stingerea unor obligaþii bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 499/2001, se efectueazã,
în primul rând, cu obligaþiile faþã de bugetul de stat, iar
apoi cu cele reprezentând contribuþii sociale, datorate pânã
la data de 31 decembrie 2003 ºi neachitate de aceste
societãþi comerciale, pânã la data compensãrii.
1. Obligaþiile datorate bugetului de stat, reprezentând
impozite ºi taxe, scadente pânã la data de 31 decembrie
2003, dobânzile ºi penalitãþile de întârziere aferente acestora, neachitate de societãþile comerciale care desfãºoarã
activitate de transport naval, denumite în continuare beneficiari, se sting prin compensare cu sumele reprezentând
accizele aferente cantitãþilor de carburanþi care se utilizeazã
efectiv pentru funcþionarea navelor de cãtre aceste societãþi
beneficiare, achitate pânã la data de 31 decembrie 2003 ºi
nestinse pânã la data compensãrii.
2. Beneficiarii vor depune o cerere de compensare a
sumelor respective, la organul fiscal, conform prevederilor
art. 105 din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, în limita sumelor datorate
bugetului de stat, precum ºi a creanþelor provenite din contribuþiile sociale.
În baza acestei cereri de compensare, precum ºi a
cererii de compensare ºi a documentaþiei prevãzute de
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 189/2000, deja
depuse la organul fiscal de cãtre beneficiari ºi
nesoluþionate ca urmare a abrogãrii acestui act normativ,
se va proceda la efectuarea compensãrii sumelor
respective.
Sumele ce se compenseazã sunt sume reprezentând
accizele achitate de beneficiari pânã la data de 31 decembrie 2003 ºi necompensate.
3. Dupã depunerea cererii de compensare organul de
inspecþie fiscalã va proceda la efectuarea controlului asupra realitãþii datelor conþinute de aceste situaþii, verificând
atât documentele care au stat la baza întocmirii situaþiei
respective, cât ºi cuantumul obligaþiilor fiscale datorate, calculând inclusiv dobânzile ºi penalitãþile de întârziere aferente acelor obligaþii.
Data stingerii sumelor solicitate la compensare de beneficiari este data depunerii cererii de compensare.
4. Prin raportul scris emis de organul de inspecþie fiscalã se stabilesc suma reprezentând valoarea accizelor la
care este îndreptãþit beneficiarul la compensare, precum ºi

suma obligaþiilor restante faþã de bugetul de stat ºi cele
provenind din contribuþiile sociale. Pe baza sumei stabilite
prin actul de control ºi a situaþiei centralizatoare, organul
de colectare va proceda la întocmirea notei de compensare.
Ordinea de efectuare a compensãrii este cea prevãzutã
la art. 105 alin. (4) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003
ºi se vor compensa obligaþiile fiscale datorate pânã la data
de 31 decembrie 2002.
5. Conform prevederilor art. 105 alin. (5) din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003, organul de colectare va înºtiinþa în
scris beneficiarul despre compensarea efectuatã, în termen
de 7 zile de la data efectuãrii compensãrii, iar în cazul în
care au rãmas sume reprezentând accize necompensate,
i se va preciza beneficiarului cã urmeazã sã iniþieze de
îndatã procedura prevãzutã la lit. B.
B. Pentru sumele rãmase necompensate dupã efectuarea procedurii de la lit. A, beneficiarii vor iniþia procedura
de compensare în limita sumei înscrise în comunicarea
prevãzutã la lit. A pct. 5.
1. Obligaþiile, reprezentând impozite, taxe, dobânzi ºi
penalitãþi de întârziere, datorate la 31 decembrie 2003 de
agenþii economici furnizori ai societãþilor comerciale de
transport naval, denumiþi în continuare furnizori, ºi neachitate pânã la aceastã datã, se sting prin compensare cu
sumele reprezentând accize rãmase necompensate, în
limita datoriilor provenite din relaþiile contractuale încheiate
între furnizori ºi beneficiari ºi neachitate de cãtre beneficiarii
respectivi.
2. Pentru compensarea obligaþiilor prevãzute la pct. 1,
beneficiarul iniþiazã procesul-verbal de compensare a
obligaþiilor de plata, în 4 exemplare originale, conform
modelului prezentat în anexa la prezentele norme metodologice.
3. La pct. 1.1 din procesul-verbal de compensare, beneficiarul înscrie pe propria rãspundere suma reprezentând
contravaloarea facturilor neachitate furnizorului menþionat la
pct. 2, iar la pct. 1.2, suma reprezentând accize rãmase
necompensate pânã la data încheierii acestuia, în limita
cãreia se efectueazã compensarea, toate exemplarele originale ale procesului-verbal de compensare fiind apoi transmise furnizorului respectiv, în vederea confirmãrii obligaþiilor
pe care i le datoreazã acestuia.
4. Dupã confirmarea sumelor, furnizorul transmite cele
4 exemplare ale procesului-verbal de compensare organului
fiscal teritorial în a cãrui evidenþã este înregistrat ca
plãtitor de impozite ºi taxe, care, la rândul sãu, înscrie la
pct. 3.1 din procesul-verbal de compensare cuantumul
obligaþiilor datorate la bugetul de stat de furnizorul respectiv,
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pe felurile de impozite ºi taxe prevãzute la pct. 1.
Dobânzile ºi penalitãþile de întârziere se vor înscrie separat.
5. Dupã efectuarea stingerii obligaþiilor nominalizate în
procesul-verbal de compensare la pct. 3.2, în limita sumei
înscrise la pct. 1.2, exemplarele procesului-verbal de compensare sunt transmise la organul fiscal în a cãrui evidenþã
se aflã înregistrat beneficiarul, în vederea efectuãrii stingerii sumei reprezentând accize rãmase necompensate.
6. În cazul în care suma rãmasã de compensat este
egalã cu suma reprezentând datoriile rezultate din relaþiile
contractuale, organul fiscal în a cãrui evidenþã este înregistrat beneficiarul înscrie la pct. 4.1 din procesul-verbal de
compensare suma care s-a compensat, respectiv suma
înscrisã la pct. 3.2, care trebuie sã fie egalã cu cea
înscrisã la pct. 1.1 ºi 1.2, îºi opreºte un exemplar, iar pe
celelalte le transmite dupã cum urmeazã:
a) un exemplar beneficiarului;
b) un exemplar furnizorului;
c) un exemplar organului fiscal la care este înregistrat
furnizorul.
7. În situaþia în care suma accizelor rãmase necompensate, respectiv suma înscrisã la pct. 1.2 din procesul-verbal
de compensare este mai mare decât suma provenitã din
relaþiile contractuale înscrisã la pct. 1.1, organul fiscal în a
cãrui evidenþã este înregistrat beneficiarul înscrie la pct. 4.1
din respectivul proces-verbal de compensare suma care s-a
stins, iar diferenþa rãmasã nestinsã o înscrie la pct. 4.2, îºi

reþine un exemplar, iar pe celelalte le transmite conform
prevederilor pct. 6.
8. Pentru diferenþa rãmasã necompensatã, beneficiarul
poate iniþia un alt proces-verbal de compensare pentru
sumele datorate altui furnizor.
9. În cazul în care suma înscrisã la pct. 1.2 din procesul-verbal de compensare, reprezentând accize rãmase
necompensate, este mai micã decât suma facturilor neachitate înscrisã la pct. 1.1, organul fiscal în a cãrui evidenþã
este înregistrat beneficiarul înscrie la pct. 4.1 suma care
s-a compensat reprezentând suma accizelor rãmase
necompensate ºi care este cea de la pct. 3.2, îºi reþine un
exemplar al procesului-verbal de compensare, pe celelalte
transmiþându-le în ordinea prevãzutã la pct. 6 din prezentele norme metodologice.
10. Data compensãrii obligaþiilor datorate la bugetul de
stat, pentru furnizor ºi beneficiar, este data la care directorul executiv adjunct din cadrul unitãþii fiscale a aprobat
operaþiunile de compensare conform sumelor menþionate la
pct. 3.2, pentru furnizor ºi, respectiv, cea menþionatã la
pct. 4.1, pentru beneficiar, astfel cum se precizeazã ºi prin
prevederile art. 111 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului
nr. 92/2003.
11. Reflectarea în contabilitatea beneficiarilor ºi a furnizorilor a operaþiunilor de compensare, potrivit prevederilor
prezentelor norme metodologice, se efectueazã conform
reglementãrilor contabile aplicabile.
ANEXÃ
la normele metodologice

Societatea Comercialã1) ................................
Domiciliul fiscal ..............................................
P R O C E S - V E R B A L Nr. ..........É/É................

de compensare a obligaþiilor de platã, potrivit prevederilor art. VIII alin. (2)
din Ordonanþa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor mãsuri financiare,
în relaþia cu2) ............................................É
COD FISCAL
1. .................................
2. ...................................
Explicaþii

1.1. Suma reprezentând contravaloarea facturilor neachitate
datorate de beneficiar3) .................É pânã la data încheierii
procesului-verbal ........................................................................
1.2. Suma reprezentând accize rãmase necompensate, în limita
cãreia se compenseazã suma facturilor neachitate ...............
Rãspundem pentru datele de mai sus,
Director,
ÉÉÉ
L.S.
Data ........É

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,
É........................ÉÉ

2. Societatea comercialã furnizoare2) .....................................
Confirmãm exactitatea datelor de la pct. 1.1
Director,
ÉÉÉ
L.S.
Data ........É
1)
2)
3)

Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,
É........................ÉÉ

Denumirea completã a societãþii de transport naval.
Denumirea completã a furnizorului.
Se înscrie denumirea beneficiarului.

Nr.
rând

Suma
Ñ lei Ñ

1

..........É

2

..........É
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Explicaþii

3. Organul fiscal teritorial în a cãrui evidenþã se aflã înregistrat
furnizorul1) .......................................................................................É
3.1. Obligaþii datorate bugetului de stat de1) ..............................,
în sumã totalã de ..........É, din care: ...........................................
a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agenþii economici*) .............
b) 01.01.01 Accesorii aferente impozitului pe profit de la agenþii
economici ........................................................................................
c) 08.01.03 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale
d) 08.01.03 Accesorii aferente impozitului pe dividende de la
societãþile comerciale .....................................................................
e) 13.01 Taxa pe valoarea adãugatã ..........................................
f) 13.01 Accesorii aferente taxei pe valoarea adãugatã ...........
g) 14.01 Accize ..............................................................................
h) 14.01 Accesorii aferente accizelor ...........................................
i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospecþiuni, explorare ºi
exploatare a resurselor minerale ..................................................
j) 17.01.04 Accesorii aferente taxei pe activitatea de prospecþiuni,
explorare ºi exploatare a resurselor minerale .............................
k) 17.01.24 Impozit pe þiþeiul din producþia internã ºi gazele
naturale ...........................................................................................
l) 17.01.24 Accesorii aferente impozitului pe þiþeiul din producþia
internã ºi gazele naturale .............................................................
m) 22.01.07 Venituri din concesiuni ºi închirieri .........................
n) 22.01.07 Accesorii aferente veniturilor din concesiuni ºi închirieri
o) 22.01.11 Vãrsãminte de la persoane juridice pentru persoane
cu handicap neîncadrate ...............................................................
p) 22.01.11 Accesorii aferente vãrsãmintelor de la persoane juridice
pentru persoane cu handicap neîncadrate ..................................
q) 09.01.09 Contribuþia agenþilor economici pentru persoanele cu
handicap .........................................................................................
r) 09.01.09 Accesorii aferente contribuþiei agenþilor economici pentru
persoanele cu handicap ................................................................
Director executiv adjunct,
É.............ÉÉ
L.S.

Suma
Ñ lei Ñ

3
4

..........É
..........É

5
6

..........É
..........É

7
8
9
10
11

..........É
..........É
..........É
..........É
..........É

12

..........É

13

..........É

14

..........É

15
16
17

..........É
..........É
..........É

18

..........É

19

..........É

20

..........É

21

..........É

22

..........É

23

..........É

24
25

..........É
..........É

26
27
28
29
30

..........É
..........É
..........É
..........É
..........É

31

..........É

32

..........É

33

..........É

34
35
36

..........É
..........É
..........É

37

..........É

ªef serviciu,
..........ÉÉÉ

3.2. Se sting obligaþiile cãtre bugetul de stat ale1) ....................
...........................É, în sumã totalã de ........................................,
din care:
a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agenþii economici*) .............
b) 01.01.01 Accesorii aferente impozitului pe profit de la agenþii
economici*) .....................................................................................
c) 08.01.03 Impozit pe dividende de la societãþile comerciale
d) 08.01.03 Accesorii aferente impozitului pe dividende de la
societãþile comerciale.......................................................................
e) 13.01 Taxa pe valoarea adãugatã ..........................................
f) 13.01 Accesorii aferente taxei pe valoarea adãugatã ...........
g) 14.01 Accize ..............................................................................
h) 14.01 Accesorii aferente accizelor ...........................................
i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospecþiuni, explorare ºi
exploatare a resurselor minerale ..................................................
j) 17.01.04 Accesorii aferente taxei pe activitatea de prospecþiuni,
explorare ºi exploatare a resurselor minerale .............................
k) 17.01.24 Impozit pe þiþeiul din producþia internã ºi gazele
naturale ...........................................................................................
l) 17.01.24 Accesorii aferente impozitului pe þiþeiul din producþia
internã ºi gazele naturale .............................................................
m) 22.01.07 Venituri din concesiuni ºi închirieri .........................
n) 22.01.07 Accesorii aferente veniturilor din concesiuni ºi închirieri
o) 22.01.11 Vãrsãminte de la persoane juridice pentru persoane
cu handicap neîncadrate ...............................................................
1)

Nr.
rând

Denumirea completã a furnizorului.
*) În cazul IMM-urilor se va completa cu impozitul pe venitul microîntreprinderilor.
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Explicaþii

p) 22.01.11 Accesorii aferente vãrsãmintelor de la persoane
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate .....................
q) 09.01.09 Contribuþia agenþilor economici pentru persoanele
cu handicap ....................................................................................
r) 09.01.09 Accesorii aferente contribuþiei agenþilor economici
pentru persoanele cu handicap ....................................................
APROBAT COMPENSAREA
Director executiv adjunct,
É.......................ÉÉ
L.S.
Data ................................

Suma
Ñ lei Ñ

38

..........É

39

..........É

40

..........É

41

..........É

42

..............

ªef serviciu,
.............ÉÉÉ

4. Organul fiscal teritorial în a cãrui evidenþã se aflã înregistrat
beneficiarul efectueazã stingerea
4.1. Organul fiscal teritorial în a cãrui evidenþã se aflã înregistrat
beneficiarul înscrie suma care s-a stins prin compensare
..........................................................................................................
4.2. Organul fiscal teritorial în a cãrui evidenþã se aflã înregistrat
beneficiarul înscrie suma rãmasã nestinsã (pct. 1.2Ñ3.2) ..........
Director executiv adjunct,
É.......................ÉÉ
L.S.

Nr.
rând

ªef serviciu,
.............ÉÉÉ

ACTE ALE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind asigurarea informãrii corecte ºi a pluralismului
Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naþional al Audiovizualului, de garant al interesului public ºi de autoritate unicã de
reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
convinºi cã libertatea de exprimare ºi asigurarea accesului neîngrãdit la orice informaþie de interes public constituie fundamente
esenþiale ale unei societãþi democrate, þinând seama de faptul cã exercitarea dreptului la libera exprimare comportã îndatoriri ºi responsabilitãþi,
având în vedere obligaþia radiodifuzorilor de a informa publicul prin prezentarea corectã ºi imparþialã a faptelor ºi a evenimentelor, ca ºi obligaþia Consiliului Naþional al Audiovizualului de a asigura respectarea exprimãrii pluraliste de idei ºi opinii, precum ºi
pluralismul surselor de informare a publicului,
în temeiul art. 3 alin. (2) ºi al art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
membrii Consiliului Naþional al Audiovizualului adoptã urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ (1) În programele de ºtiri informarea în probleme de
interes public, de naturã politicã, economicã, socialã ºi culturalã,
trebuie sã respecte urmãtoarele principii:
a) asigurarea imparþialitãþii, echilibrului ºi favorizarea liberei
formãri a opiniilor prin prezentarea principalelor puncte de vedere
aflate în opoziþie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publicã;
b) asigurarea unei distincþii clare între faptele ºi opiniile prezentate;
c) evitarea oricãror forme de discriminare, în special pe considerente de rasã, religie, naþionalitate, sex, orientare sexualã sau etnie.
(2) Prevederile alin. (1) lit. a) sunt respectate ºi în cazul în
care punctele de vedere exprimate aparþin experþilor, jurnaliºtilor,
reprezentanþilor partidelor neparlamentare, minoritãþilor,
organizaþiilor neguvernamentale, sindicatelor ºi patronatelor.
(3) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în
opoziþie se asigurã, de regulã, în cadrul aceleiaºi emisiuni sau, în
mod excepþional, în emisiunile urmãtoare; în cazul în care cei
solicitaþi refuzã sã-ºi precizeze punctul de vedere, acest fapt se
menþioneazã pe post.
Art. 2. Ñ Principiile enunþate la alin. (1) al art. 1 nu exclud
posibilitatea radiodifuzorului de a-ºi exprima opinia în legãturã cu
subiectul prezentat.
Art. 3. Ñ În vederea respectãrii ºi garantãrii prevederilor
alin. (1) ºi (2) ale art. 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2003,

precum ºi a prevederilor art. 1 din prezenta decizie, radiodifuzorii
nu pot difuza emisiuni audiovizuale editate, prezentate, moderate
sau realizate de parlamentari, reprezentanþi ai administraþiei
publice centrale ºi locale, reprezentanþi ai Administraþiei
Prezidenþiale, persoane cu funcþii în structura partidelor politice
sau purtãtori de cuvânt ai acestora, persoane desemnate public
sã candideze sau care ºi-au anunþat public intenþia de a candida
la alegerile locale, parlamentare sau prezidenþiale.
Art. 4. Ñ (1) În aplicarea art. 1 alin. (1) lit. a), radiodifuzorii
aflaþi sub jurisdicþia României vor respecta regula celor trei pãrþi,
dupã cum urmeazã:
a) o treime din timpul total destinat exprimãrii punctelor de
vedere ale reprezentanþilor puterii ºi opoziþiei va fi alocatã
opoziþiei parlamentare (senatori, deputaþi, persoane cu funcþii de
conducere în partide, primari, consilieri locali ºi judeþeni);
b) o treime din timpul total destinat exprimãrii punctelor de
vedere ale reprezentanþilor puterii ºi opoziþiei va fi alocatã reprezentanþilor autoritãþii publice centrale (primul-ministru, miniºtri,
secretari de stat, prefecþi ºi purtãtori de cuvânt ai acestora);
c) o treime din timpul total destinat exprimãrii punctelor de
vedere ale reprezentanþilor puterii ºi opoziþiei va fi alocatã partidelor care formeazã majoritatea parlamentarã (senatori, deputaþi,
persoane cu funcþii de conducere în partide, primari, consilieri
locali ºi judeþeni).
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(2) Se excepteazã de la regula celor trei pãrþi timpul alocat
primului-ministru, atunci când acesta reprezintã România la evenimente internaþionale oficiale, interne sau externe.
Art. 5. Ñ În emisiunile de dezbatere, de divertisment ºi sportive reprezentanþii puterii ºi opoziþiei, în cazul în care sunt invitaþi,
vor beneficia de condiþii egale de exprimare.
Art. 6. Ñ În cadrul programelor de ºtiri ºi dezbateri care abordeazã probleme de interes public privind minoritãþile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta ºi punctul de vedere al
acestora.
Art. 7. Ñ Radiodifuzorii trebuie sã precizeze calitatea politicã
a persoanelor care îºi exprimã punctele de vedere în cadrul programelor audiovizuale.
Art. 8. Ñ În cadrul emisiunilor cu caracter informativ radiodifuzorii trebuie sã respecte urmãtoarele reguli:
a) rigoare ºi exactitate în redactarea ºi prezentarea
informaþiilor, astfel încât sensul ºtirilor sã nu fie deformat prin
modul de formulare, prin titluri, prin trunchiere sau prin alte procedee tehnice;
b) între subiectul tratat ºi imaginile ce însoþesc comentariul sã
existe o conexiune realã;
c) sã se asigure o distincþie clarã între reconstituirea faptului
cu ajutorul altor persoane ºi imaginile ºi/sau sunetul înregistrate la
evenimentul real;
d) în cazul prezentãrii de materiale audiovizuale provenind din
surse externe redacþiei, sã se precizeze acest lucru;
e) în enunþarea unor ipoteze sau a unor relaþii de cauzalitate
privind producerea unor eventuale catastrofe, sã se solicite ºi un
punct de vedere al unei persoane cu competenþã în domeniu;
f) sondajele de opinie prezentate sã fie însoþite de urmãtoarele informaþii:
Ñ denumirea instituþiei care a realizat sondajul;
Ñ data sau intervalul în care a fost efectuat sondajul ºi metodologia utilizatã;
Ñ dimensiunea eºantionului ºi eroarea maximã de eºantionare;
Ñ solicitantul sondajului;
g) televotul sau anchetele fãcute pe stradã sã nu fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publicã sau pentru un
anumit grup social sau etnic.
Art. 9. Ñ (1) În cazul informãrii asupra unor accidente, dezastre sau tragedii colective, se va evita accentuarea gratuitã a stãrii
de îngrijorare ºi se vor cita sursele de informare.
(2) Se vor evita speculaþiile asupra evenimentelor tragice, a
cauzelor ºi consecinþelor lor ori prezentarea repetatã a unor imagini ºocante, pentru a nu provoca temeri inutile sau panicã în
rândul publicului.
(3) Nu se va preciza numele victimelor, pânã la comunicarea
sau confirmarea oficialã a acestora.
Art. 10. Ñ (1) Radiodifuzorii care dau publicitãþii date,
informaþii, avertizãri ºi prognoze meteorologice sunt obligaþi sã
precizeze sursa de informare.
(2) Serviciile publice de radio ºi televiziune sunt obligate sã
aducã la cunoºtinþã publicului, în mod repetat, informaþiile, prognozele generale ºi avertizãrile meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul
meteorologic naþional.

Bucureºti, 9 martie 2004.
Nr. 40.

Art. 11. Ñ În vederea informãrii corecte a populaþiei despre
iminenþa producerii unor dezastre ºi a zonelor de risc potenþial,
despre mãsurile de prevenire, de intervenþie operativã ºi de refacere în cazul dezastrelor (calamitãþi naturale ºi alte catastrofe),
pentru diminuarea efectelor sociale, economice ºi ecologice ale
acestora radiodifuzorii au obligaþia sã confrunte informaþiile primite
din surse proprii sau de la colaboratori ocazionali cu informaþiile
deþinute de autoritãþile competente, înainte de a transmite ºtiri ºi
puncte de vedere care pot genera panicã în rândul populaþiei; în
cazul în care versiunile primite diferã, se va transmite în mod
obligatoriu ºi informaþia provenitã de la sursa autorizatã legal, cu
menþionarea acesteia.
Art. 12. Ñ (1) Informaþiile ºi comunicatele oficiale ale autoritãþilor publice cu privire la dezastre, la starea de urgenþã sau la
starea de asediu se difuzeazã integral ºi cu prioritate.
(2) În conformitate cu prevederile legale, decretul de instituire
a stãrii de asediu sau a stãrii de urgenþã, împreunã cu mãsurile
urgente de aplicare, se aduc neîntârziat la cunoºtinþa populaþiei;
decretul se difuzeazã pe posturile de radio ºi de televiziune în
cel mult douã ore de la semnare ºi este difuzat în mod repetat
în primele 24 de ore de la instituirea stãrii de asediu sau de
urgenþã.
(3) Informaþiile cu privire la starea de asediu sau la starea de
urgenþã, cu excepþia celor referitoare la dezastre, se dau publicitãþii numai cu avizul autoritãþilor militare.
(4) Pe timpul stãrii de asediu sau al stãrii de urgenþã radiodifuzorii sunt obligaþi sã transmitã, cu prioritate, mesajele
autoritãþilor militare, la cererea acestora.
Art. 13. Ñ (1) Prezenþa siglei serviciului de programe de televiziune pe întreaga duratã a difuzãrii, cu excepþia timpului afectat
publicitãþii, este obligatorie.
(2) Afiºarea pe ecran a informaþiilor ce se impun pentru precizarea caracterului transmisiei este obligatorie în urmãtoarele
cazuri:
a) la transmiterea în direct a unor emisiuni, evenimente sau
manifestãri, cu excepþia buletinelor de ºtiri, se va face menþiunea
”transmisiune în directÒ sau ”directÒ pe întreaga duratã a emisiunii
ori transmisiei;
b) la difuzarea, în reluare, a emisiunilor informative, politice,
social-economice, sportive, culturale, religioase ºi de divertisment
se va face menþiunea ”reluareÒ sau ”în reluareÒ, pe întreaga
duratã a difuzãrii acestora.
Art. 14. Ñ În cazul utilizãrii unor imagini ºi/sau înregistrãri
sonore de arhivã în alte emisiuni decât cele având caracter
retrospectiv declarat, este obligatorie informarea publicului prin
menþiunea ”arhivãÒ; data filmãrii sau a înregistrãrii trebuie precizatã dacã este necesarã pentru înþelegerea corectã a informaþiei.
Art. 15. Ñ Încãlcarea de cãtre radiodifuzori a prevederilor prezentei decizii se sancþioneazã potrivit dispoziþiilor art. 91 din
Legea nr. 504/2002, cu modificãrile ulterioare.
Art. 16. Ñ Începând cu data publicãrii prezentei decizii în
Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogã Decizia
Consiliului Naþional al Audiovizualului nr. 274/2003 privind asigurarea informãrii corecte a opiniei publice, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 6 octombrie 2003, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Preºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
Ralu Filip
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