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C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 83
din 10 februarie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 4 alin. 1 din anexa nr. 2
(Regulamentul-cadru al asocia˛iilor de proprietari) la Legea locuin˛ei nr. 114/1996
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judec„tor
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 4 alin. 1 din anexa nr. 2 (Regulamentulcadru al asocia˛iilor de proprietari) la Legea locuin˛ei
nr. 114/1996, excep˛ie ridicat„ de Adrian Roberth Golovka
Ón Dosarul nr. 2.027/2004 al Tribunalului Bucure∫ti —
Sec˛ia a V-a civil„.
La apelul nominal r„spunde, pentru autorul excep˛iei, Ón
calitate de mandatar, Emilia Niculescu, lipsind cealalt„
parte, fa˛„ de care procedura de citare este legal
Óndeplinit„.
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Magistratul-asistent informeaz„ completul de judecat„ c„
autorul excep˛iei a depus concluzii scrise la dosar.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul autorului excep˛iei solicit„ admiterea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, reiter‚nd argumentele
invocate la instan˛a de fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a acesteia, Óntruc‚t neconstitu˛ionalitatea
reglement„rii legale este dedus„ din interpretarea ∫i
aplicarea sa discutabil„ Ón cauz„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 29 septembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.027/2004, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia
a V-a civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 4 alin. 1 din anexa
nr. 2 la Legea locuin˛ei nr. 114/1996, excep˛ie ridicat„ de
Adrian Roberth Golovka Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect
acordarea de personalitate juridic„ Asocia˛iei de proprietari
Bloc 103 C.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia arat„ c„ dispozi˛iile art. 4 alin. 1 din anexa nr. 2
la Legea locuin˛ei nr. 114/1996 Óncalc„ prevederile art. 40
alin. (1) din Constitu˛ie privind dreptul de asociere ∫i critic„
modul Ón care instan˛a de fond a judecat cauza.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a V-a civil„ apreciaz„ c„
textul de lege criticat nu aduce atingere dreptului la liber„
asociere, con˛inutul s„u fiind justificat prin necesitatea
asigur„rii condi˛iilor de func˛ionare normal„ a locuin˛elor ∫i
spa˛iilor cu alt„ destina˛ie din condominiu, precum ∫i a
p„r˛ilor comune care intr„ Ón alc„tuirea acestora.
Asocia˛ia este compus„ din proprietarii locuin˛elor din
imobil ∫i are atribu˛ii Ón privin˛a administr„rii ∫i func˛ion„rii
cl„dirii Ón Óntregul ei, iar modul Ón care se formeaz„ trebuie
s„ reflecte ∫i s„ exprime voin˛a tuturor proprietarilor de
locuin˛e sau cel pu˛in a majorit„˛ii acestora. Œn aceste
condi˛ii, instituirea prin lege a cvorumului necesar pentru
dob‚ndirea personalit„˛ii juridice de c„tre asocia˛ia de
proprietari nu Óncalc„ principiul constitu˛ional al liberei
asocieri.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, deoarece autorul acesteia nu arat„ Ón
ce const„ neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor art. 4 alin. 1 din
anexa nr. 2 la Legea locuin˛ei nr. 114/1996, nemul˛umirea
acestuia viz‚nd aspectele procedurale ale solu˛ion„rii
cauzei de c„tre instan˛„.
Textul de lege criticat constituie expresia aplic„rii
principiului constitu˛ional al liberei asocieri consacrat de
art. 40 alin. (1) din Legea fundamental„, Óntruc‚t cerin˛ele
prev„zute de lege pentru Ónfiin˛area asocia˛iei de proprietari
sunt justificate de necesitatea asigur„rii condi˛iilor de
func˛ionare normal„ a locuin˛elor ∫i spa˛iilor cu alt„
destina˛ie dec‚t aceea de locuin˛„, din cadrul unei cl„diri,
precum ∫i a p„r˛ilor comune care intr„ Ón alc„tuirea
acestora. Legiuitorul a avut Ón vedere faptul c„ aceast„
form„ de asociere se realizeaz„ Ón considerarea calit„˛ii de
proprietar a fiec„rui membru ∫i a necesit„˛ii asigur„rii ∫i
men˛inerii unor raporturi de bun„ vecin„tate, aspecte ce
trebuie s„ se completeze reciproc.

Principiul constitu˛ional al liberei asocieri nu este Ónfr‚nt
prin instituirea unui cvorum legal, necesar pentru Ónfiin˛area
asocia˛iei de proprietari, deoarece aceasta are atribu˛ii Ón
privin˛a administr„rii cl„dirii Ón Óntregul ei, iar deciziile pe
care le va lua trebuie s„ reflecte ∫i s„ exprime voin˛a
tuturor proprietarilor de locuin˛e sau cel pu˛in a majorit„˛ii
proprietarilor.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t prevederile
art. 4 alin. 1 din anexa nr. 2 la Legea locuin˛ei
nr. 114/1996 stabilesc condi˛iile de constituire a asocia˛iei
de proprietari, categorie creat„ prin lege Ón vederea
realiz„rii unui scop de interes general, ∫i anume
administrarea Ón bune condi˛ii a cl„dirilor cu mai multe
apartamente, f„r„ ca prin acestea s„ fie Óngr„dit dreptul de
asociere prev„zut de art. 40 din Constitu˛ie.
Œn sensul celor de mai sus, arat„ c„ prin Decizia nr. 26
din 28 ianuarie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 171 din 18 martie 2003, Curtea
Constitu˛ional„ a statuat c„ îÓn anumite situa˛ii legiuitorul
poate institui forme speciale de asociere ce urm„resc
salvgardarea unor interese de ordin general ∫i care, Ón
perspectiva scopurilor pe care le urm„resc, nu reprezint„
Ón realitate modalit„˛i Ónscrise Ón conceptul de liber„
asociere,“ astfel cum acesta este conturat prin prevederile
nr. 40 din Constitu˛ie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile reprezentantului autorului
excep˛iei, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate,
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile
Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 4 alin. 1 din anexa nr. 2 (Regulamentulcadru al asocia˛iilor de proprietari) la Legea locuin˛ei
nr. 114/1996, astfel cum au fost modificate prin art. I
pct. 20 din Legea nr. 145/1999 pentru modificarea ∫i
completarea Legii locuin˛ei nr. 114/1996, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 439 din
9 septembrie 1999, care are urm„torul con˛inut: îAsocia˛ia
de proprietari se constituie pe baza hot„r‚rii a cel pu˛in
jum„tate plus unul din num„rul proprietarilor apartamentelor ∫i
spa˛iilor cu alt„ destina˛ie dec‚t aceea de locuin˛„, din cadrul
unei cl„diri.“
Autorul excep˛iei consider„ c„ acestea aduc atingere
prevederilor art. 40 alin. (1) din Constitu˛ie, care au
urm„torul con˛inut: îCet„˛enii se pot asocia liber Ón partide
politice, Ón sindicate, Ón patronate ∫i Ón alte forme de asociere.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea re˛ine
c„, Ón accep˛iunea textului constitu˛ional prin care este
consacrat, dreptul de asociere constituie o prerogativ„
recunoscut„ cet„˛eanului, a c„rei valorificare este expresia
manifest„rii de voin˛„ con∫tient„ ∫i liber„ a acestuia.
Asocierea are loc Ón considerarea unor ra˛iuni comune, care
apropie asocia˛ii ∫i asigur„ o comunicare Óntre ace∫tia, de
natur„ ideologic„ sau profesional„ etc., esen˛ial„ fiind
existen˛a unui sistem de valori comune ca premis„ ∫i a unor
interese ∫i scopuri comune ca finalitate. Op˛iunea asocierii
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are la baz„ convingerea c„ realizarea finalit„˛ii dorite nu
este posibil„ dec‚t ca urmare a ac˛iunii concertate a unei
colectivit„˛i organizate, structurat„ a∫adar logic ∫i func˛ional.
Concluzia care se desprinde din cele eviden˛iate mai sus
este aceea c„ Óntr-un stat de drept nu este posibil„
convertirea dreptului de asociere Óntr-o obliga˛ie.
Curtea observ„ c„ Ón spe˛„ se pune problema unei situa˛ii
particulare, ∫i anume aceea Ón care persoana devenit„
proprietar prin achizi˛ionarea unei unit„˛i locative sau cu alt„
destina˛ie. care face parte integrant„ dintr-o cl„dire ce
cuprinde mai multe asemenea unit„˛i cu proprietari diferi˛i, ca
urmare a manifest„rii de voin˛„ con∫tiente ∫i libere, Ó∫i asum„
implicit, dar indubitabil, prin actul de cump„rare statutul juridic
care decurge Ón mod necesar din propria sa op˛iune.
Apartenen˛a sa la o colectivitate, rela˛iile de vecin„tate pe
care le implic„, existen˛a unor spa˛ii Ón proprietate comun„ ∫i
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perpetu„, imposibilitatea Óncheierii unor contracte individuale
cu marii furnizori de utilit„˛i sunt elemente care impun
constituirea unei structuri colective, organizat„, care s„
ac˛ioneze Ón numele ∫i pentru interesul comun. Acestea sunt
ra˛iunile pentru care legiuitorul a impus constituirea asocia˛iilor
de proprietari.
A∫a fiind, nu se poate re˛ine c„ prin modul Ón care este
reglementat„ constituirea asocia˛iei de proprietari se Óncalc„
dreptul de asociere, prin convertirea sa Óntr-o obliga˛ie. Prin
op˛iunea pentru achizi˛ionarea unui apartament Óntr-o cl„dire
cu mai multe apartamente, autorul excep˛iei ∫i-a asumat Ón
deplin„ cuno∫tin˛„ de cauz„ drepturile ∫i obliga˛iile pe care
legea le recunoa∫te ∫i le impune proprietarilor, Ón vederea
constituirii asocia˛iei de proprietari, precum ∫i cele care
decurg din existen˛a acesteia.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/11992,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 4 alin. 1 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al
asocia˛iilor de proprietari) la Legea locuin˛ei nr. 114/1996, excep˛ie ridicat„ de Adrian Roberth Golovka Ón Dosarul
nr. 2.027/2004 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a V-a civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 10 februarie 2005.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AGENfiIA NAfiIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE
Nr. 27 din 25 martie 2005

MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR
Nr. 324 din 14 aprilie 2005

ORDIN
pentru modificarea Instruc˛iunilor tehnice privind aplicarea ∫i urm„rirea m„surilor stabilite
Ón programul de conformare, planul de refacere a mediului ∫i proiectul tehnic,
precum ∫i reglementarea modului de operare cu garan˛ia financiar„
pentru refacerea mediului afectat de activit„˛ile miniere
Œn temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse
Minerale ∫i al Hot„r‚rii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale ∫i ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emit
prezentul ordin.
Art. I. — Anexa la Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale ∫i al ministrului mediului
∫i gospod„ririi apelor nr. 58/19/2004, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 408 din 6 mai 2004, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Titularii permiselor de exploatare ∫i titularii
licen˛elor de explorare/exploatare au obliga˛ia ca, anual, s„
Óntocmeasc„ anexa nr. 1 «Valoarea garan˛iei financiare
pentru refacerea mediului», care va fi avizat„ de
Compartimentul de inspec˛ie teritorial„ al Agen˛iei Na˛ionale

pentru Resurse Minerale ∫i de agen˛ia jude˛ean„ de
protec˛ie a mediului ∫i Ónaintat„ Direc˛iei generale inspec˛ie
∫i supraveghere teritorial„ a activit„˛ilor miniere ∫i a
opera˛iunilor petroliere din cadrul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Resurse Minerale, cu cel pu˛in 30 de zile Ónaintea datei
constituirii garan˛iei bancare pentru anul urm„tor sau anului
contractual Ón cazul permiselor de exploatare ∫i al licen˛elor
de explorare.“
2. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — Constatarea Óndeplinirii obliga˛iilor referitoare
la executarea lucr„rilor de refacere a mediului se face pe
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baza prezent„rii de c„tre titularii permiselor de exploatare ∫i
titularii licen˛elor de explorare/exploatare a anexei nr. II
«Situa˛ia lucr„rilor executate pentru refacerea mediului
afectat de activit„˛ile miniere», fundamentat„ de un raport
privind executarea acestor lucr„ri, verificat„ de agen˛ia
jude˛ean„ de protec˛ie a mediului ∫i de Compartimentul de
inspec˛ie teritorial„ al Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse
Minerale ∫i Ónsu∫it„ de Direc˛ia general„ inspec˛ie ∫i
supraveghere teritorial„ a activit„˛ilor miniere ∫i a
opera˛iunilor petroliere din cadrul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Resurse Minerale.“
3. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Direc˛ia general„ inspec˛ie ∫i supraveghere
teritorial„ a activit„˛ilor miniere ∫i a opera˛iunilor petroliere
din cadrul Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale, prin
compartimentele de inspec˛ie teritorial„ ale agen˛iei, va
urm„ri ∫i va controla periodic, pe parcursul Óntregului an,
stadiul execut„rii lucr„rilor de refacere a mediului pe care

concesionarii ∫i le-au asumat prin proiectul tehnic de
refacere a mediului. La efectuarea controalelor vor participa
∫i reprezentan˛i ai agen˛iilor jude˛ene de protec˛ie a
mediului.“
Art. II. — Anexa nr. I îValoarea garan˛iei financiare pentru
refacerea mediului“ ∫i anexa nr. II îSitua˛ia lucr„rilor executate
pentru refacerea mediului afectat de activit„˛ile miniere“ se
Ónlocuiesc cu anexele nr. I ∫i II la prezentul ordin.
Art. III. — Anexele nr. I ∫i II fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. IV. — Compartimentele de resort din cadrul
Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale, agen˛ii
economici din industria minier„ ∫i geologie, precum ∫i
direc˛iile generale ∫i agen˛iile teritoriale pentru protec˛ia
mediului din subordinea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. V. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Buliga

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu

ANEXA Nr. I

Agentul economic ...........................
Perimetrul ........................................
Anul .................................................
V A L O A R E A G A R A N fi I E I F I N A N C I A R E P E N T R U R E F A C E R E A M E D I U L U I

Lucr„ri de refacere a mediului prev„zute Ón programul de conformare ∫i Ón proiectul tehnic
Nr. crt.

Categoria de lucr„ri

Cantitatea

Pre˛ul unitar

Valoarea total„

0

1

2

3

4

1. Lucr„ri executate Ón zona afectat„ de exploatare
1.1. Depunere de p„m‚nt pe berme ∫i compactare
1.2. Plantare de arbu∫ti
1.3. Lucr„ri de Óntre˛inere
.....................................................
2. Lucr„ri Ón zona haldelor de steril ∫i/sau a iazurilor de decantare
2.1. Amenajare suprafa˛„
2.2. Acoperirea terenului cu plas„
2.3. Transportul solului vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Sem„nat iarb„
2.6. Œntre˛inere
....................................................
3. Alte lucr„ri pentru refacerea mediului
....................................................
T O T A L:

Agent economic
director general,
................................
Avizat
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale
Compartimentul de inspec˛ie teritorial„
...............................................................

Avizat
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Agen˛ia jude˛ean„ de protec˛ie a mediului
...............................................................

(numele, prenumele, semn„tura)

(numele, prenumele, semn„tura)
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ANEXA Nr. II

Agent economic ...............................
Perimetrul .........................................
Anul ..................................................
S I T U A fi I A

lucr„rilor executate pentru refacerea mediului afectat de activit„˛ile miniere
Nr. crt.

Obiectivul

U.M.

Cantitatea

Pre˛ul unitar

Valoarea total„

0

1

2

3

4

5

1. Lucr„ri de remediere executate Ón zona afectat„ de exploatare
1.1. Depunere de p„m‚nt pe berme ∫i compactare
1.2. Plantare de arbu∫ti
1.3. Lucr„ri de Óntre˛inere
......................................................
2. Lucr„ri Ón zona haldelor de steril
2.1. Amenajare suprafa˛„
2.2. Acoperirea terenului cu plas„
2.3. Transportul solului vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Sem„nat iarb„
2.6. Œntre˛inere
......................................................
3. Alte lucr„ri pentru refacerea mediului
......................................................
TOTAL

Agent economic
director general,
................................
Verificat
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale
Compartimentul de inspec˛ie teritorial„
...............................................................

Verificat
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Agen˛ia jude˛ean„ de protec˛ie a mediului
...............................................................

(numele, prenumele, semn„tura)

(numele, prenumele, semn„tura)

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru Ónlocuirea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 257/2004 privind componen˛a Comisiei de atestare a agen˛ilor economici Ón activitatea
de exploatare forestier„ ∫i aprobarea Regulamentului privind organizarea ∫i func˛ionarea
Comisiei de atestare a agen˛ilor economici Ón activitatea de exploatare forestier„
Av‚nd Ón vedere Nota nr. 160.435 din 21 februarie 2005,
Ón baza art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Ónlocuirea anexei nr. 1 la Ordinul
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 257/2004 privind componen˛a Comisiei de atestare a
agen˛ilor economici Ón activitatea de exploatare forestier„ ∫i
aprobarea Regulamentului privind organizarea ∫i func˛ionarea
Comisiei de atestare a agen˛ilor economici Ón activitatea de

exploatare forestier„, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 392 din 4 mai 2004, cu anexa care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 15 aprilie 2005.
Nr. 217.
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ANEX√
C O M P O N E N fi A C O M I S I E I D E A T E S T A R E
Nr.
crt.

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

Numele ∫i prenumele

Mihalache Ilie
Rontea Ionel
Borlea Florin
Achimenco Petru Viorel
Predoiu Gheorghe
Cr„ciun Dorel Petru
Cre˛u Ovidiu
Iona∫cu Gheorghi˛„
Sbera Ioan

Reprezentant

Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva
Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva
Asocia˛ia Proprietarilor de P„duri din Rom‚nia
Asocia˛ia Patronal„ a Forestierilor din Rom‚nia —
Asocia˛ia Patronal„ a Forestierilor din Rom‚nia —
Asocia˛ia Patronal„ a Forestierilor din Rom‚nia —
Asocia˛ia Patronal„ a Forestierilor din Rom‚nia —

ASFOR
ASFOR
ASFOR
ASFOR

MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 18 martie 2005
pentru aprobarea solu˛iilor privind aplicarea unitar„ a unor prevederi referitoare la accize,
taxa pe valoarea ad„ugat„ ∫i probleme de procedur„ fiscal„
Œn temeiul art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Ón baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Decizia Comisiei fiscale centrale
nr. 1 din 18 martie 2005 pentru aprobarea solu˛iilor
privind aplicarea unitar„ a unor prevederi referitoare la
accize, taxa pe valoarea ad„ugat„ ∫i probleme de

procedur„ fiscal„, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 aprilie 2005.
Nr. 507.
ANEX√

DECIZIA
Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 18 martie 2005
pentru aprobarea solu˛iilor privind aplicarea unitar„ a unor prevederi referitoare la accize,
taxa pe valoarea ad„ugat„ ∫i probleme de procedur„ fiscal„
I. Art. 193 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, art. 70
alin. (1) lit. c) din Legea educa˛iei fizice ∫i sportului
nr. 69/2000
1. Pentru contribuabilii, persoane fizice ∫i juridice, care
au efectuat Ón termen plata sumelor reprezent‚nd cota de
1% din taxele ∫i accizele aplicate la nivel na˛ional pentru
˛ig„ri ∫i b„uturi alcoolice, la bugetul de stat ∫i nu Ón contul
Ministerului Tineretului ∫i Sportului 50.03 îDisponibil din
mijloace extrabugetare ale ministerelor ∫i institu˛iilor
subordonate“, plata sumelor datorate Ministerului Tineretului
∫i Sportului se consider„ ca fiind efectuat„ Ón termen, f„r„
calcul de obliga˛ii fiscale accesorii.
2. Pentru rezolvarea cazurilor punctuale, contribuabilii
pot s„ depun„ declara˛ii rectificative ∫i s„ solicite virarea
sumelor v„rsate Ón plus la bugetul de stat c„tre bugetul
Ministerului Tineretului ∫i Sportului.

II. Art. 1601 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
1. Pentru bunurile achizi˛ionate de societ„˛ile autorizate
ca valorificator Ón condi˛iile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea de∫eurilor
industriale reciclabile, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
de la persoane impozabile Ónregistrate ca pl„titori de tax„
pe valoarea ad„ugat„, Ón scopul dezmembr„rii ∫i valorific„rii
de∫eurilor de metale feroase ∫i neferoase ob˛inute, se
aplic„ Ón mod obligatoriu prevederile art. 160 1 alin. (2)
lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i pct. 65 1 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 44/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
2. Obliga˛ia aplic„rii prevederilor men˛ionate la pct. 1
revine at‚t furnizorilor, c‚t ∫i beneficiarilor de astfel de
bunuri.
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Art. 160 1 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Œn situa˛ia Ón care de la data de 1 ianuarie 2005 p‚n„
la data intr„rii Ón vigoare a Hot„r‚rii Guvernului nr. 84/2005
pentru modificarea ∫i completarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 44/2004, persoanele
impozabile Ónregistrate ca pl„titori de tax„ pe valoarea
ad„ugat„ au aplicat regimul normal de tax„ pe valoarea
ad„ugat„ pentru orice livrare de material lemnos, acesta
r„m‚ne valabil aplicat.
III. Art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
1. Œn cazul livr„rilor de bunuri ∫i prest„rilor de servicii
finan˛ate prin Ambasada Republicii Elene din Bucure∫ti, Ón
limita a 1% din asisten˛a financiar„ nerambursabil„
acordat„ Guvernului Rom‚niei conform Acordului privind
Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o
perioad„ de cinci ani dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Elene, semnat la Bucure∫ti la 20 iulie 2002,
ratificat prin Ordonan˛a Guvernului nr. 9/2003, aprobat„ prin
Legea nr. 163/2003, scutirea de tax„ pe valoarea ad„ugat„
prev„zut„ de art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea
nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
realizeaz„ dac„ sunt Óndeplinite condi˛iile prev„zute la
art. 1 din Normele privind aplicarea scutirii de tax„ pe
valoarea ad„ugat„ pentru livr„rile de bunuri ∫i prest„rile de
servicii finan˛ate din ajutoare sau din Ómprumuturi
nerambursabile acordate de guverne str„ine, de organisme
interna˛ionale ∫i de organiza˛ii nonprofit ∫i de caritate din
str„in„tate ∫i din ˛ar„, inclusiv din dona˛ii ale persoanelor
fizice, prev„zut„ la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul
ministrului finan˛elor publice nr. 141/2004, prin facturarea
f„r„ tax„ pe valoarea ad„ugat„ de c„tre furnizorii/prestatorii
persoane impozabile rom‚ne, care particip„ la realizarea
obiectivelor sau proiectelor finan˛ate din fondurile
nerambursabile alocate prin ambasad„, denumi˛i contractori,
∫i de c„tre furnizorii sau prestatorii acestora din Rom‚nia,
denumi˛i subcontractori, a bunurilor livrate ∫i a serviciilor
prestate. Prin persoan„ impozabil„ rom‚n„ se Ón˛elege orice
furnizor/prestator care Ó∫i are stabilit Ón Rom‚nia sediul
activit„˛ii economice sau un sediu permanent ori, Ón lipsa
acestuia, domiciliul sau re∫edin˛a sa obi∫nuit„. Persoanele
impozabile stabilite Ón str„in„tate, care ∫i-au desemnat
reprezentant fiscal Ón Rom‚nia, sunt considerate persoane
impozabile rom‚ne. Opera˛iunile de natura celor prev„zute
la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, nu se factureaz„ prin
reprezentantul fiscal, chiar dac„ persoana impozabil„
stabilit„ Ón str„in„tate ∫i-a desemnat un reprezentant fiscal
Ón Rom‚nia. Contractorii ∫i subcontractorii Ó∫i pot exercita
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad„ugat„, aferent„
intr„rilor destinate realiz„rii obiectivului sau proiectului.
Facturarea f„r„ tax„ pe valoarea ad„ugat„ se poate
efectua numai pe baza unui certificat de scutire de tax„ pe
valoarea ad„ugat„, care se solicit„ de c„tre contractori at‚t
pentru livr„rile ∫i prest„rile proprii efectuate, c‚t ∫i pentru
cele efectuate de subcontractori. Facturarea se efectueaz„
de c„tre subcontractori c„tre contractor ∫i de c„tre
contractor c„tre Ambasada Republicii Elene din Bucure∫ti.
2. Certificatele de scutire de tax„ pe valoarea ad„ugat„
se elibereaz„ de c„tre direc˛ia general„ a finan˛elor publice
jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti Ón a c„rei raz„
teritorial„ Ó∫i are sediul social solicitantul ori, dup„ caz, de
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c„tre Direc˛ia general„ de administrare a marilor
contribuabili.
3. Contractorii trebuie s„ prezinte urm„toarea
documenta˛ie Ón vederea eliber„rii certificatului de scutire
de tax„ pe valoarea ad„ugat„:
a) cererea de eliberare a certificatului de scutire de tax„
pe valoarea ad„ugat„;
b) copii de pe documentele care atest„ calitatea de
pl„titor de tax„ pe valoarea ad„ugat„ a furnizorilor de
bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori ori
subcontractori, dup„ caz;
c) documente din care s„ rezulte c„ obiectivele/
proiectele sunt finan˛ate prin Ambasada Republicii Elene
din Bucure∫ti din 1% din fondurile nerambursabile acordate
Guvernului Rom‚niei, conform Acordului privind Programul
de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioad„ de cinci
ani dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Elene,
semnat la Bucure∫ti la 20 iulie 2002, ratificat prin
Ordonan˛a Guvernului nr. 9/2003, aprobat„ prin Legea
nr. 163/2003, Ónso˛ite de traducerea autorizat„ a acestora,
dup„ caz;
d) copii de pe contractele Óncheiate Óntre Ambasada
Republicii Elene din Bucure∫ti, contractori ∫i beneficiari,
Ónso˛ite de traducerea autorizat„, dup„ caz;
e) copii de pe contractele Óncheiate cu subcontractorii
din Rom‚nia.
4. Certificatul de scutire de tax„ pe valoarea ad„ugat„
eliberat este valabil pentru livr„rile de bunuri ∫i prest„rile
de servicii efectuate de la data eliber„rii, pe toat„ durata
realiz„rii obiectivului sau, dup„ caz, a proiectului, Ón
condi˛iile Ón care se face dovada existen˛ei sursei de
finan˛are din 1% din fondurile nerambursabile acordate
Rom‚niei de Guvernul Republicii Elene. Œn situa˛ia Ón care
ulterior eliber„rii certificatului de scutire de tax„ pe valoarea
ad„ugat„ se schimb„ subcontractorii ori se suplimenteaz„
fondurile ini˛iale ∫i se Óncheie contracte noi pentru
realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul ini˛ial poate
fi modificat sau suplimentat Ón acelea∫i condi˛ii,
men˛ion‚ndu-se data de la care modificarea/suplimentarea
este valabil„.
5. Contractorii ∫i/sau subcontractorii au obliga˛ia s„
men˛ioneze pe factur„ num„rul ∫i data certificatului Ón baza
c„ruia factureaz„ Ón regim de scutire.
6. Modelul certificatului de scutire de tax„ pe valoarea
ad„ugat„ este cel prezentat Ón anexa nr. 2 la Normele
privind aplicarea scutirii de tax„ pe valoarea ad„ugat„
pentru livr„rile de bunuri ∫i prest„rile de servicii finan˛ate
din ajutoare sau din Ómprumuturi nerambursabile acordate
de guverne str„ine, de organisme interna˛ionale ∫i de
organiza˛ii nonprofit ∫i de caritate din str„in„tate ∫i din ˛ar„,
inclusiv din dona˛ii ale persoanelor fizice, prev„zut„ la
art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor
publice nr. 141/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2004. Œn
con˛inutul certificatului nu se vor completa rubricile care fac
referire la beneficiari sau la agen˛ia de implementare.
IV. Art. 109 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu
modific„rile ulterioare
1. Pl„˛ile efectuate de c„tre contribuabili Ón contul
impozitelor, taxelor, contribu˛iilor sau al altor venituri ale
bugetului general consolidat, prin intermediul sistemului
bancar (inclusiv prin sistemul electronic de pl„˛i), pe baza
ordinelor de plat„ Óntocmite corect de c„tre pl„titori, Ón
urma c„rora s-a creditat, Ón termenul legal, bugetul
general consolidat, dar Ón contul altui venit bugetar dec‚t
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cel Ónscris de c„tre pl„titori pe documentele de plat„
semnate de ace∫tia ∫i confirmate prin ∫tampila ∫i
semn„tura autorizat„ a b„ncii ini˛iatoare, ca urmare a
unor erori datorate sistemului bancar Ón procesarea datelor
referitoare la decontarea obliga˛iilor fiscale dispuse Ón mod
corect de c„tre pl„titori, se consider„ a fi efectuate Ón
termen, f„r„ calcul de obliga˛ii fiscale accesorii dup„ data

efectu„rii pl„˛ii conform celor Ónscrise Ón documentele de
plat„ semnate de c„tre pl„titori ∫i confirmate prin ∫tampila
∫i semn„tura autorizat„ a b„ncii ini˛iatoare.
2. Reglarea eviden˛ei analitice pe pl„titori se va face pe
baza cererii depuse de contribuabil, Ónso˛it„ de
documenta˛ia necesar„.

MINISTERUL ADMINISTRAfiIEI ™I INTERNELOR

ORDIN
privind anularea titlului de parc industrial Societ„˛ii Comerciale îPro Roman“ — S.A.
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea
unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice,
aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 194/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 10 alin. (1) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea ∫i func˛ionarea parcurilor industriale, aprobat„ cu modific„ri prin
Legea nr. 490/2002, ∫i ale art. 8 din Instruc˛iunile de acordare ∫i anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei nr. 264/2002,
Ón temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu
modific„rile ulterioare,
ministrul administra˛iei ∫i internelor emite urm„torul ordin:
Articol unic. — (1) Se anuleaz„ titlul de parc industrial
acordat Societ„˛ii Comerciale îPro Roman“ — S.A. prin
Ordinul ministrului administra˛iei ∫i internelor nr. 255/2004,

publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 980
din 25 octombrie 2004, care se abrog„.
(2) Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 592.
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