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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 253
din 10 mai 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 172 alin. (2)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Florentina Balt„
Cristina C„t„lina Turcu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 172 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îVitivinicola Basarabi“ —
S.A. Ón Dosarul nr. 4.827/COM/2004 al Tribunalului
Constan˛a — Sec˛ia comercial„.
Dezbaterile au avut loc Ón ∫edin˛a public„ din 21 aprilie
2005 ∫i au fost consemnate Ón Óncheierea de la acea dat„,
c‚nd Curtea, av‚nd nevoie de timp pentru a delibera, a
dispus am‚narea pronun˛„rii la data de 10 mai 2005.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 8 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 4.827/COM/2004, Tribunalul Constan˛a —
Sec˛ia comercial„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 172
alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur„ fiscal„, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îVitivinicola Basarabi“ — S.A. Óntr-o cauz„
av‚nd ca obiect o cerere de deschidere a procedurii
reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
sus˛ine c„ textul de lege criticat Óncalc„ prevederile art. 16
alin. (2) ∫i art. 21 alin. (3) teza Ónt‚i din Constitu˛ie. Œn
acest sens arat„ c„, analiz‚nd prevederile art. 172 alin. (2)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„, se poate concluziona c„ legiuitorul a
f„cut o distinc˛ie Óntre creditorii persoane fizice ori juridice
∫i creditorii organe fiscale, const‚nd Ón aceea c„ numai
prima categorie de creditori poate fi obligat„ la plata unei
cau˛iuni p‚n„ la judecarea cererii de deschidere a
procedurii reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995. Prin urmare,
creditorii persoane fizice ori persoane juridice sunt supu∫i

unui tratament discriminatoriu Ón raport cu creditorii organe
fiscale, consecin˛a fiind Ónc„lcarea art. 16 alin. (2) din
Constitu˛ie, potrivit c„ruia înimeni nu este mai presus de
lege“.
Posibilitatea oblig„rii creditorului la plata unei cau˛iuni, Ón
cazul Ón care introduce cerere pentru deschiderea
procedurii reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, a fost
instituit„ cu scopul de a preveni formularea cu rea-credin˛„
a cererii ∫i pentru a acoperi eventualul prejudiciu pe care
debitorul l-ar putea suferi. Aceste garan˛ii nu mai exist„
atunci c‚nd creditorii sunt organe fiscale, care nu au
obliga˛ia consemn„rii cau˛iunii.
Principiul procesului echitabil este, de asemenea,
Ónc„lcat Ón ceea ce prive∫te egalitatea de tratament a
p„r˛ilor, respectiv îegalitatea de arme procesuale“, Ón
m„sura Ón care unul dintre participan˛ii la proces este
favorizat prin dispozi˛iile textului de lege criticat.
Autorul excep˛iei concluzioneaz„ c„ lipsa total„ a
cau˛iunii va genera lipsa total„ a existen˛ei exerci˛iului
dreptului la recuperarea pierderilor suferite. Invoc„ Ón acest
sens jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale, respectiv Decizia
nr. 40 din 29 ianuarie 2004.
Tribunalul Constan˛a — Sec˛ia comercial„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a textului de lege criticat,
prin raportare la art. 16 alin. (2) din Constitu˛ie, este
neÓntemeiat„, Óntruc‚t textul constitu˛ional vizeaz„ cet„˛enii
∫i nu persoanele juridice, sens Ón care este ∫i practica
jurisdic˛ional„ a Cur˛ii Constitu˛ionale.
Œn ceea ce prive∫te critica adus„ art. 172 alin. (2) din
Codul de procedur„ fiscal„, Ón raport cu art. 21 alin. (3)
teza Ónt‚i din Constitu˛ie, arat„ c„ principiul constitu˛ional al
procesului echitabil nu este Ónc„lcat, deoarece cauza
urmeaz„ s„ fie solu˛ionat„ cu respectarea principiului
contradictorialit„˛ii ∫i a dreptului la ap„rare, fiecare dintre
p„r˛i dispun‚nd de posibilit„˛i suficiente ∫i echivalente
pentru a-∫i sus˛ine pozi˛ia asupra st„rii de insolven˛„, f„r„
ca vreuna dintre p„r˛i s„ fie defavorizat„ Ón raport cu
cealalt„. Debitoarea are dreptul de a se adresa instan˛elor
judec„tore∫ti pentru repararea eventualelor pagube suferite
ca urmare a introducerii cu rea-credin˛„ de c„tre creditoare
a cererii de deschidere a procedurii reorganiz„rii judiciare
∫i a falimentului.
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
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punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Astfel, nu poate fi re˛inut„ critica de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 172 alin. (2) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„, prin raportare la art. 16 alin. (2) din
Constitu˛ie, Óntruc‚t acesta vizeaz„ cet„˛enii ∫i nu
persoanele juridice.
Cu privire la problema exercit„rii cu rea-credin˛„, de
c„tre organele fiscale de executare, a dreptului de a cere
instan˛ei judec„tore∫ti Ónceperea procedurii reorganiz„rii
judiciare ∫i a falimentului, face urm„toarele preciz„ri: din
prevederile Codului de procedur„ fiscal„ reiese c„, Ón cazul
debitelor fiscale ale comercian˛ilor, societ„˛i comerciale,
cooperative de consum ori cooperative me∫te∫ug„re∫ti sau
persoane fizice, organele fiscale de executare au obliga˛ia
de a cere instan˛elor judec„tore∫ti competente Ónceperea
procedurii reorganiz„rii judiciare sau a falimentului, Ón
condi˛iile legii, Ón considerarea interesului public, ∫i anume
colectarea crean˛elor fiscale.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea autorului excep˛iei
referitoare la Ónc„lcarea prin dispozi˛iile legale criticate a
prevederilor art. 21 alin. (3) teza Ónt‚i din Constitu˛ie,
potrivit c„rora îp„r˛ile au dreptul la un proces echitabil“,
apreciaz„ c„ aceasta este neÓntemeiat„, deoarece scutirea
organelor fiscale de executare de la plata cau˛iunii Ón cazul
deschiderii procedurii reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului,
ca de altfel ∫i scutirea de la plata oric„ror taxe, tarife,
comisioane sau cau˛iuni pentru cererile, ac˛iunile ∫i orice
alte m„suri pe care le Óndeplinesc Ón vederea administr„rii
crean˛elor fiscale, cu excep˛ia celor privind comunicarea
actului administrativ fiscal (art. 197 din Codul de procedur„
fiscal„), reprezint„ o consecin˛„ a naturii activit„˛ii
desf„∫urate de acestea, a c„rei finalitate o constituie
colectarea crean˛elor fiscale Ón vederea asigur„rii resurselor
financiare ale bugetului consolidat.
Œn sensul celor ar„tate invoc„ Decizia Plenului Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 1 din 8 februarie 1994 ∫i Decizia
nr. 512 din 18 noiembrie 2004.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ textul de lege criticat
este constitu˛ional. Astfel, potrivit jurispruden˛ei Cur˛ii
Constitu˛ionale, de exemplu Decizia nr. 18 din 27 februarie
1996, principiul egalit„˛ii Ón drepturi prev„zut de art. 16 din
Constitu˛ie se aplic„ numai cet„˛enilor, persoanele juridice
fiind excluse din sfera sa de aplicare.
Textul de lege criticat nu aduce atingere dispozi˛iilor
art. 21 alin. (3) teza Ónt‚i din Constitu˛ie, deoarece nu este
de natur„ s„ opreasc„ p„r˛ile interesate de a fi ap„rate ∫i
de a se prevala de toate garan˛iile procesuale care
condi˛ioneaz„ Óntr-o societate democratic„ un proces
echitabil. Totodat„, Ón temeiul art. 126 alin. (2) din
Constitu˛ie, legiuitorul poate institui, Ón considerarea unor
situa˛ii particulare, reguli speciale de procedur„, precum ∫i
modalit„˛i de exercitare a drepturilor procedurale.
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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 celor 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. 172 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 560 din
24 iunie 2004, care au urm„torul con˛inut:
— Art. 172 alin. (2): îCererile organelor fiscale privind
Ónceperea procedurii reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului se
vor Ónainta instan˛elor judec„tore∫ti ∫i sunt scutite de
consemnarea vreunei cau˛iuni.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile art. 16 alin. (2) ∫i art. 21 alin. (3) teza
Ónt‚i din Constitu˛ie, care au urm„torul con˛inut:
— Art. 16 alin. (2): îNimeni nu este mai presus de lege.“;
— Art. 21 alin. (3) teza Ónt‚i: îP„r˛ile au dreptul la un
proces echitabil [...].“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, potrivit art. 38 alin. (4) din Legea nr. 64/1995,
judec„torul-sindic, la cererea debitorului, Ói poate obliga pe
creditorii care au introdus cereri privind deschiderea
procedurii reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului s„
consemneze, Ón termen de 15 zile, la o banc„, o cau˛iune
de cel mult 10% din valoarea crean˛elor. Cau˛iunea va fi
restituit„ creditorilor, dac„ cererea lor este admis„, iar Ón
ipoteza respingerii acesteia, poate fi folosit„ pentru a
acoperi pagubele suferite de debitor.
A∫adar, cau˛iunea are o dubl„ finalitate, ∫i anume, pe
de o parte, prevenirea exercit„rii abuzive a dreptului de a
cere deschiderea procedurii reorganiz„rii judiciare ∫i a
falimentului, iar pe de alt„ parte, preconstituirea unui
disponibil financiar care s„-i asigure debitorului, Ón
eventualitatea prejudicierii sale, ca urmare a declan∫„rii unei
asemenea proceduri, posibilitatea unei desd„un„ri efective.
Prin art. 172 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, legiuitorul
a instituit o excep˛ie de la regula men˛ionat„ Ón ceea ce
prive∫te organele fiscale, ale c„ror cereri de deschidere a
procedurii reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului sunt
scutite de consemnarea vreunei cau˛iuni.
Excep˛ia Ó∫i g„se∫te justificarea Ón aceea c„, Ón ipoteza
Ón care calitatea de creditor apar˛ine statului, riscul ca
debitorul prejudiciat prin efectul procedurii reorganiz„rii
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judiciare ∫i a falimentului s„ nu poat„ ob˛ine repararea
acestuia datorit„ insolvabilit„˛ii creditorului nu exist„, potrivit
principiului c„ statul nu este niciodat„ Ón Óncetare de pl„˛i.
De altfel, un atare debitor beneficiaz„ Ón valorificarea
dreptului s„u la dezd„unare de prevederile art. 195
alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/1992 care instituie
r„spunderea patrimonial„ a statului ∫i a unit„˛ilor
administrativ-teritoriale pentru prejudiciile cauzate
contribuabililor de func˛ionarii publici din cadrul organelor
fiscale, Ón cadrul atribu˛iilor de serviciu, ceea ce lipse∫te de
suport sus˛inerea autorului excep˛iei, potrivit c„reia îlipsa
total„ a cau˛iunii va genera lipsa total„ a existen˛ei
exerci˛iului dreptului la recuperarea pierderilor suferite“.
O alt„ ra˛iune a instituirii excep˛iei rezid„ Ón aceea c„
posibilitatea oblig„rii statului la plata cau˛iunii, ca o condi˛ie
a admisibilit„˛ii cererilor formulate prin prepu∫ii s„i de
Óncepere a procedurii reorganiz„rii judiciare ∫i a
falimentului, consacrat„ cu titlu de regul„ de art. 38

alin. (4) din Legea nr. 64/1995, ar impune alocarea ∫i deci
indisponibilizarea unor fonduri bugetare substan˛iale.
Chiar independent de ra˛iunile eviden˛iate, care au
impus ∫i justificat consacrarea unui regim juridic derogatoriu
pentru stat, Ón aceast„ materie, sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii
reglement„rii legale Ón cauz„ Ón raport cu prevederile
art. 16 alin. (2) din Constitu˛ie, potrivit c„rora înimeni nu
este mai presus de lege“, este lipsit„ de temei, de vreme ce
reglementarea criticat„ este instituit„ printr-o ordonan˛„, act
juridic asimilat legii.
Nici critica de neconstitu˛ionalitate cu privire la
prevederile art. 21 alin. (3) teza Ónt‚i din Constitu˛ie nu
poate fi re˛inut„, tratamentul juridic diferit aplicat statului Ón
aceast„ materie nefiind de natur„ s„ afecteze caracterul
echitabil al procesului astfel declan∫at, inclusiv egalitatea
de arme Óntre p„r˛ile litigante, a∫a cum rezult„ din
ansamblul prevederilor Legii nr. 64/1995.

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. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 172 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îVitivinicola Basarabi“ — S.A. Ón Dosarul
nr. 4.827/COM/2004 al Tribunalului Constan˛a — Sec˛ia comercial„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 10 mai 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

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

D E C I Z I A Nr. 273
din 26 mai 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 42 alin. (3)
din Legea fondului funciar nr. 18/1991
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Florentina Balt„
Irina Loredana L„p„dat

—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea fondului funciar

nr. 18/1991, excep˛ie ridicat„ de Mariana Dochinoiu Ón
Dosarul nr. 10.473/2003 al Judec„toriei Pite∫ti.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile. Procedura de citare a
fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„. Œn acest
sens arat„ c„ prevederile legale criticate, excluz‚nd de la
atribuirea c„tre fo∫tii proprietari sau mo∫tenitorii acestora a
suprafe˛elor de teren pe care s-au efectuat investi˛ii, nu
contravin dispozi˛iilor art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i, alin. (3) ∫i
(5) din Constitu˛ie, ci sunt Ón deplin„ concordan˛„ cu cele
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cuprinse Ón alin. (1) teza a doua, potrivit c„rora con˛inutul
∫i limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 25 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 10.473/2003, Judec„toria Pite∫ti a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, excep˛ie ridicat„ de Mariana Dochinoiu.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
autoarea acesteia sus˛ine c„, fa˛„ de dispozi˛iile art. 44
alin. (2) teza Ónt‚i, alin. (3) ∫i (5) din Constitu˛ie, textul de
lege criticat este neconstitu˛ional.
Judec„toria Pite∫ti consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„ c„ art. 42
alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 stabile∫te
limitele dreptului de proprietate, Ón deplin„ conformitate cu
dispozi˛iile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie ∫i
cu prevederile art. 480 din Codul civil.
Potrivit 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 apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Se arat„ Ón acest sens c„ îexcluderea
de la restituire a suprafe˛elor de teren pe care s-au
efectuat investi˛ii, altele dec‚t Ómbun„t„˛irile funciare, are la
baz„ exercitarea dreptului pe care legiuitorul Ól are de a
decide asupra modului de reparare a abuzurilor din
legisla˛ia trecut„ cu privire la proprietatea funciar„“. Se mai
arat„ c„ îscopul Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost
acela de a statornici m„suri reparatorii Ón interesul fo∫tilor
proprietari“, Ón aplicarea dispozi˛iilor constitu˛ionale ale
art. 44 alin. (1) teza a doua, potrivit c„rora con˛inutul ∫i
limitele drepturilor de proprietate sunt stabilite de lege.
Avocatul Poporului consider„ c„ textul de lege criticat
nu contravine dispozi˛iilor art. 44 din Constitu˛ie. Se arat„
Ón acest sens c„ îreglementarea prin dispozi˛iile legale
criticate a modalit„˛ilor de restituire a terenurilor intrate Ón
proprietatea de stat anterior anului 1990 ∫i pe care s-au
efectuat investi˛ii, altele dec‚t Ómbun„t„˛iri funciare, este
conform„ cu dispozi˛iile art. 44 alin. (1) teza a doua,
potrivit c„rora con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate
sunt stabilite de lege“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examin‚nd Œncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:

5

Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, 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
prevederile art. 42 alin. (3) din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, al c„ror cuprins este
urm„torul:
— Art. 42 alin. (3): îNu pot fi atribuite suprafe˛ele de teren
pe care s-au efectuat investi˛ii, altele dec‚t Ómbun„t„˛iri funciare.“
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
prevederile contravin dispozi˛iilor art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i,
alin. (3) ∫i (5) din Constitu˛ie, al c„ror con˛inut este
urm„torul: î(2) Proprietatea privat„ este garantat„ ∫i ocrotit„ Ón
mod egal de lege, indiferent de titular. (...)
(3) Nimeni nu poate fi expropriat dec‚t pentru o cauz„ de
utilitate public„, stabilit„ potrivit legii, cu dreapt„ ∫i prealabil„
desp„gubire. (...)
(5) Pentru lucr„ri de interes general, autoritatea public„
poate folosi subsolul oric„rei propriet„˛i imobiliare, cu obliga˛ia
de a desp„gubi proprietarul pentru daunele aduse solului,
planta˛iilor sau construc˛iilor, precum ∫i pentru alte daune
imputabile autorit„˛ii.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i urmeaz„
a fi respins„, pentru urm„toarele considerente:
Art. 42 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 prevede c„
terenurile agricole pe care s-au efectuat investi˛ii, altele
dec‚t Ómbun„t„˛iri funciare, nu pot fi atribuite fo∫tilor
proprietari sau mo∫tenitorilor acestora. Œn sus˛inerea
neconstitu˛ionalit„˛ii acestui text de lege, autoarea excep˛iei
invoc„ Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i,
alin. (3) ∫i (5) din Constitu˛ie.
Curtea constat„ c„ dispozi˛iile art. 44 din Constitu˛ie,
astfel cum au fost modificate prin Legea de revizuire a
Constitu˛iei Rom‚niei nr. 429/2003, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie
2003, referitoare la dreptul de proprietate privat„, instituie
obliga˛ia constitu˛ional„ a statului de a garanta ∫i ocroti
dreptul de proprietate privat„, dar statueaz„ ∫i cu privire
la stabilirea prin lege a con˛inutului ∫i limitelor acestuia.
A∫adar, prevederile art. 42 alin. (3) din Legea
nr. 18/1991, excluz‚nd de la reconstituirea dreptului de
proprietate acele suprafe˛e de teren pe care s-au efectuat
investi˛ii, altele dec‚t Ómbun„t„˛irile funciare, sunt Ón deplin„
concordan˛„ cu dispozi˛iile art. 44 alin. (1) teza a doua din
Constitu˛ie, potrivit c„rora con˛inutul ∫i limitele dreptului de
proprietate sunt stabilite prin lege. Mai mult, textul de lege
criticat nu interzice reconstituirea dreptului de proprietate pe
alt amplasament sau plata desp„gubirilor, av‚nd Ón vedere
caracterul reparator al Legii nr. 18/1991.
Œn ceea ce prive∫te invocarea Ónc„lc„rii dispozi˛iilor
art. 44 alin. (3) ∫i (5) referitoare la expropriere ∫i,
respectiv, la dreptul autorit„˛ii publice de a folosi subsolul
oric„rei propriet„˛i imobiliare pentru lucr„ri de interes
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general, Curtea constat„ c„ textul de lege ce face obiect
al controlului de constitu˛ionalitate nu contravine acestor
dispozi˛ii constitu˛ionale. Astfel, art. 44 alin. (3) din
Constitu˛ie stabile∫te c„ exproprierea nu poate fi realizat„
dec‚t pentru o cauz„ de utilitate public„, c„ desp„gubirile
se stabilesc de comun acord cu proprietarul, iar, Ón caz de
divergen˛„, prin justi˛ie. Alin. (5) al art. 44, statu‚nd asupra
posibilit„˛ii folosirii subsolului unei propriet„˛i imobiliare de
c„tre autorit„˛ile publice, prevede Ón egal„ m„sur„ obliga˛ia
acestor autorit„˛i publice de a desp„gubi proprietarul pentru

daunele ce le sunt imputabile. Din acest punct de vedere,
textele constitu˛ionale referitoare la expropriere ∫i la dreptul
autorit„˛ii publice de a folosi subsolul oric„rei propriet„˛i
imobiliare pentru lucr„ri de interes general reprezint„ at‚t
limit„ri ale dreptului de proprietate, c‚t ∫i garan˛ii ale
acestui drept. Legiuitorul constitu˛ional prevede Ón acest
sens dreptul proprietarului de a beneficia de desp„gubiri
stabilite de comun acord sau prin intermediul justi˛iei, Ón
caz de divergen˛„.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
excep˛ie ridicat„ de Mariana Dochinoiu Ón Dosarul nr. 10.473/2003 al Judec„toriei Pite∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 26 mai 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Irina Loredana L„p„dat

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Polone
cu privire la inventarierea cadrului juridic bilateral, semnat la Bucure∫ti la 30 martie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Protocolul dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Polone cu privire la

inventarierea cadrului juridic bilateral, semnat la Bucure∫ti
la 30 martie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 583.
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PROTOCOL
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Polone cu privire la inventarierea cadrului juridic bilateral
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Polone, denumite Ón continuare p„r˛i contractante,

˛in‚nd cont de dezvoltarea rela˛iilor bilaterale pe baza tratatelor Óncheiate Óntre cele dou„ state ∫i Ón dorin˛a de
consolidare Ón continuare a cooper„rii pe baza cadrului juridic bilateral,
lu‚nd Ón considerare rezultatele convorbirilor desf„∫urate Óntre Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei ∫i
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone cu privire la inventarierea cadrului juridic bilateral,
Óntruc‚t calitatea de membru al Uniunii Europene face necesar„ adaptarea cadrului juridic bilateral,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 3

P„r˛ile contractante constat„ c„ tratatele bilaterale
Óncheiate Óntre Rom‚nia ∫i Republica Polon„, men˛ionate Ón

Anexele nr. 1 ∫i 2 constituie parte integrant„ a
prezentului protocol.
ARTICOLUL 4

anexa nr. 1, r„m‚n Ón vigoare.
ARTICOLUL 2

P„r˛ile contractante constat„ c„ tratatele bilaterale
Óncheiate Óntre Rom‚nia ∫i Republica Polon„, men˛ionate Ón
anexa nr. 2, Ó∫i Ónceteaz„ valabilitatea la data intr„rii Ón
vigoare a prezentului protocol.

Prezentul protocol va intra Ón vigoare la data primirii
ultimei notific„ri prin care p„r˛ile contractante Ó∫i comunic„
Óndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea Ón
vigoare.
Semnat la Bucure∫ti la 30 martie 2005, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limba rom‚n„ ∫i Ón limba
polon„, ambele texte fiind egal autentice.

Œn numele Guvernului Rom‚niei,
Mihai R„zvan Ungureanu

Œn numele Guvernului Republicii Polone,
Adam Daniel Rotfeld

ANEXA Nr. 1
LISTA

tratatelor bilaterale care r„m‚n Ón vigoare la data intr„rii Ón vigoare a Protocolului
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Polone cu privire la inventarierea cadrului juridic bilateral
1. Tratat de conciliere ∫i arbitraj Óntre Rom‚nia ∫i
Polonia, semnat la Bucure∫ti la 24 octombrie 1929;
2. Conven˛ie rom‚no-polon„ comercial„ ∫i de naviga˛ie,
semnat„ la Var∫ovia la 23 iunie 1930 (numai Ón privin˛a
art. 27—30);
3. Tratat Óntre Republica Popular„ Rom‚n„ ∫i Republica
Popular„ Polon„ privind asisten˛a juridic„ Ón cauzele civile,
familiale ∫i penale, semnat la Bucure∫ti la 5 ianuarie 1962
(numai Ón privin˛a art. 79);
4. Acord Óntre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i
Guvernul Republicii Populare Polone privind transporturile
rutiere interna˛ionale, semnat la Bucure∫ti la 29 ianuarie
1968;
5. Conven˛ie Óntre Guvernul Republicii Socialiste
Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Populare Polone privind
desfiin˛area vizelor pentru c„l„toriile Ón interes de serviciu
∫i particular, semnat„ la Bucure∫ti la 28 iunie 1971 (cu
excep˛ia art. 6 paragraful 2);
6. Acord Óntre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i
Guvernul Republicii Populare Polone privind colaborarea Ón

domeniul folosirii energiei atomice Ón scopuri pa∫nice,
semnat la Var∫ovia la 23 februarie 1972;
7. Conven˛ie Óntre Guvernul Republicii Socialiste
Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Populare Polone privind
Ónfiin˛area ∫i activitatea Centrului de Informa˛ii ∫i Cultur„
Rom‚n„ la Var∫ovia ∫i a Centrului de Informa˛ii ∫i Cultur„
Polon„ la Bucure∫ti, semnat„ la Bucure∫ti la 11 iulie 1972;
8. Tratat cu privire la rela˛iile prietene∫ti ∫i la
cooperarea Óntre Rom‚nia ∫i Republica Polon„, semnat la
Bucure∫ti la 25 ianuarie 1993;
9. Conven˛ie consular„ Óntre Rom‚nia ∫i Republica
Polon„, semnat„ la Bucure∫ti la 25 ianuarie 1993;
10. Œn˛elegere Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Polone cu privire la preluarea reciproc„ a
persoanelor aflate ilegal pe teritoriul unuia dintre statele
contractante, semnat„ la Var∫ovia la 24 iulie 1993;
11. Acord Óntre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale al Rom‚niei
∫i Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale al Republicii Polone privind
cooperarea Ón domeniul militar, semnat la Bucure∫ti la
23 februarie 1994;

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 593/8.VII.2005

12. Protocol de colaborare Óntre Ministerul Afacerilor
Externe al Rom‚niei ∫i Ministerul Afacerilor Externe al
Republicii Polone, semnat la Var∫ovia la 23 iunie 1994;

18. Acord Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Polone privind cooperarea Ón ∫tiin˛„ ∫i tehnologie,
semnat la Bucure∫ti la 14 mai 1996;

13. Acord Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Polone pentru evitarea dublei impuneri ∫i
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
∫i pe capital, semnat la Var∫ovia la 23 iunie 1994;

19. Tratat Óntre Rom‚nia ∫i Republica Polon„ privind
asisten˛a juridic„ ∫i rela˛iile juridice Ón cauzele civile,
semnat la Bucure∫ti la 15 mai 1999;

14. Acord Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Polone privind promovarea ∫i protejarea reciproc„
a investi˛iilor, semnat la Var∫ovia la 23 iunie 1994;
15. Acord Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Polone privind colaborarea Ón domeniile ∫tiin˛ei,
Ónv„˛„m‚ntului ∫i culturii, semnat la Var∫ovia la 23 iunie
1994;
16. Acord Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Polone privind colaborarea Ón domeniul
turismului, semnat la Bucure∫ti la 13 decembrie 1994;
17. Acord de colaborare Óntre Direc˛ia General„ a
Arhivelor Statului din Rom‚nia ∫i Direc˛ia General„ a
Arhivelor de Stat din Republica Polon„, semnat la Var∫ovia
la 19 octombrie 1995;

20. Acord Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Polone cu privire la transporturile aeriene civile,
semnat la Var∫ovia la 19 mai 1999;
21. Protocol de colaborare Óntre Ministerul Justi˛iei din
Rom‚nia ∫i Ministerul Justi˛iei din Republica Polon„,
semnat la Var∫ovia la 18 aprilie 2000;
22. Acord Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Polone privind colaborarea Ón combaterea
criminalit„˛ii organizate, a terorismului ∫i a altor infrac˛iuni,
semnat la Var∫ovia la 11 iulie 2001;
23. Program de aplicare a Acordului Óntre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Polone privind colaborarea
Ón domeniile ∫tiin˛ei, Ónv„˛„m‚ntului ∫i culturii pentru
perioada 2003—2006, semnat la Bucure∫ti la 8 octombrie
2003.

ANEXA Nr. 2
LISTA

tratatelor bilaterale care Ó∫i Ónceteaz„ valabilitatea la data intr„rii Ón vigoare a Protocolului
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Polone cu privire la inventarierea cadrului juridic bilateral
1. Conven˛ie privitoare la cooperarea economic„ dintre
Republica Popular„ Rom‚n„ ∫i Republica Polon„, semnat„
la Bucure∫ti la 10 septembrie 1948;
2. Conven˛ie privind schimbul de m„rfuri ∫i pl„˛i Óntre
Republica Popular„ Rom‚n„ ∫i Republica Polon„, semnat„
la Bucure∫ti la 10 septembrie 1948;
3. Conven˛ie Óntre Guvernul Republicii Populare Rom‚ne
∫i Guvernul Republicii Populare Polone privind constituirea
Comisiei Guvernamentale Rom‚no-Polone pentru colaborare
economic„, semnat„ la Var∫ovia la 9 decembrie 1958;
4. Protocol Óntre Ministerul Finan˛elor al Republicii
Populare Rom‚ne ∫i Ministerul Finan˛elor al Republicii
Populare Polone cu privire la decontarea cotei-p„r˛i
cuvenite p„r˛ii polone ca rezultat al lichid„rii Societ„˛ii
Rom‚ne pentru Selec˛ionare ∫i Œnmul˛irea Semin˛elor
Agricole îS.I.S.A.“ — societate pe ac˛iuni, semnat la
Bucure∫ti, la 24 septembrie 1960;
5. Conven˛ie Óntre Guvernul Republicii Socialiste
Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Populare Polone privind
colaborarea Ón domeniul protec˛iei plantelor ∫i carantinei
fitosanitare, semnat„ la Bucure∫ti la 10 februarie 1969;

6. Conven˛ie Óntre Consiliul General pentru Educa˛ie
Fizic„ ∫i Sport al Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i GKKFiT
al Republicii Populare Polone cu privire la cooperarea Ón
domeniul culturii fizice, semnat„ la Bucure∫ti la 8 noiembrie
1973;
7. Conven˛ie Óntre Guvernul Republicii Socialiste
Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Populare Polone privind
colaborarea pentru men˛inerea capacit„˛ilor de extrac˛ie a
sulfului Ón Polonia ∫i asigurarea livr„rilor de lung„ durat„ de
sulf c„tre Rom‚nia, semnat„ la Bucure∫ti la 30 mai 1986;
8. Protocol Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Polone privind lichidarea crean˛elor ∫i obliga˛iilor
reciproce Ón rela˛iile de pl„˛i existente la 31 decembrie
1990, semnat la Bucure∫ti la 18 decembrie 1990;
9. Conven˛ie Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Polone privind cooperarea Ón domeniul veterinar,
semnat„ la Bucure∫ti la 14 mai 1996;
10. Protocol Óncheiat Óntre Ministerul Finan˛elor din
Rom‚nia ∫i Ministerul Finan˛elor din Republica Polon„ Ón
problema lichid„rii datoriei Ón valut„ convertibil„ a Rom‚niei
fa˛„ de Republica Polon„, semnat la Bucure∫ti la
25 februarie 1997.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unui bun imobil aflat Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a activelor
corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al acestuia ∫i Ón administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor a re˛elei îracord
termic“, situat„ Ón localitatea Bolde∫ti, Str. Poligonului nr. 2,
jude˛ul Prahova, identificat„ potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului a
bunului imobil prev„zut la art. 1 se face Ón vederea
scoaterii din func˛iune ∫i cas„rii acestuia.
Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i casarea
bunului imobil Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor Ó∫i va
actualiza Ón mod corespunz„tor datele din eviden˛a
cantitativ-valoric„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 596.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil aflat Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor care trece
din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia

Localitatea Bolde∫ti, Str. Poligonului
nr. 2, jude˛ul Prahova

ACTE
ALE

ALE

Caracteristicile bunului imobil
care trece Ón domeniul privat
al statului

Persoana juridic„ Ón a c„rei administrare
se afl„ bunul imobil

Adresa bunului imobil

Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

— re˛ea racord termic Ón lungime de 3.328 m
— valoare contabil„ = 7.354.440 lei
— nr. de inventar M.F.P. 40.162 (par˛ial)

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului industriei ∫i resurselor nr. 86/2003
Œn aplicarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Inspec˛iei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ∫i Instala˛iilor de Ridicat, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificat„ ∫i completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 182/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare prezentat,
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ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:

Art. I. — Se modific„ ∫i se completeaz„ Prescrip˛ia
tehnic„ PT C 3-2003, edi˛ia 1, îCerin˛e tehnice privind
utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate p‚n„ la 26 litri
pentru GPL“, aprobat„ prin Ordinul ministrului industriei ∫i
resurselor nr. 86/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 161 ∫i 161 bis din 13 martie 2003,
modificat„ prin Ordinul ministrului industriei ∫i resurselor
nr. 210/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 245 din 10 aprilie 2003, dup„ cum urmeaz„:
1. Punctul 2.3 va avea urm„torul cuprins:
îAgen˛ii economici autoriza˛i care fac dovada propriet„˛ii
buteliilor pe baza documentelor financiar-contabile pot s„ Ó∫i
personalizeze buteliile. Personalizarea buteliilor se va face
conform metodologiei privind personalizarea recipientelorbutelii cu capacitate p‚n„ la 26 litri pentru GPL, aprobat„
prin ordin al inspectorului de stat ∫ef al ISCIR ∫i publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Agen˛ii economici vor solicita Ón scris la ISCIR-INSPECT
aprobarea pentru personalizare. Agentul economic va
Óncepe ac˛iunea de personalizare efectiv„ numai dup„
primirea confirm„rii scrise de la ISCIR-INSPECT.
Adresa de solicitare trebuie s„ cuprind„ un tabel
centralizator cu denumirea produc„torului, seriile ∫i anii de
fabrica˛ie.
Personalizarea se poate efectua de c„tre:
— IT ISCIR Ón raza c„reia se afl„ sediul agentului
economic sau punctul de lucru al acestuia, printr-un
inspector de specialitate;
— responsabilul cu supravegherea lucr„rilor al agentului
economic, pe baza unei Ómputerniciri scrise primite de la IT
ISCIR.“
2. Punctul 3.1.3 va avea urm„torul cuprins:
îButeliile care au corespuns verific„rilor de la
pct. 3.1.2.1 vor fi supuse la Óncercarea la presiune.
Œncercarea la presiune se va efectua, pentru fiecare
butelie Ón parte, Ón prezen˛a responsabilului cu
supravegherea lucr„rilor sau a inspectorului de specialitate
al IT ISCIR Ón raza c„reia se afl„ sediul agentului
economic sau punctul de lucru al acestuia, la presiunea de
Óncercare indicat„ de produc„torul buteliei.
Responsabilul cu supravegherea lucr„rilor poate efectua
Óncerc„rile la presiune dac„ Óndepline∫te cumulativ
urm„toarele condi˛ii:
— s„ dovedeasc„ c„ a Ónregistrat o cerere la IT ISCIR
Ón raza c„reia se afl„ sediul agentului economic sau
punctul de lucru al acestuia, care trebuie s„ cuprind„ lotul,
seria de fabrica˛ie, anul fabrica˛iei ∫i num„rul de buc„˛i;
— Óncercarea la presiune se efectueaz„ doar la buteliile
personalizate;
— Óncercarea la presiune se va efectua pe baza unei
Ómputerniciri scrise acordate de c„tre IT ISCIR Ón raza
c„reia se afl„ sediul agentului economic sau punctul de
lucru al acestuia.
Œncercarea se va efectua cu combustibil pentru uz
neindustrial tip P (petrol).

Buteliile vor fi men˛inute la presiunea de Óncercare timp
de 5 minute. Dup„ 2 minute vor fi lovite u∫or de-a lungul
Ómbin„rilor sudate cu un ciocan de cupru f„r„ muchii
ascu˛ite de 200...300 g. Dup„ trecerea celor 5 minute se
va examina cu aten˛ie fiecare butelie.
Œncercarea se consider„ reu∫it„ dac„ nu se constat„
scurgeri, l„crim„ri sau dac„ dup„ Óncercare nu sunt deforma˛ii
permanente superioare celor men˛ionate la pct. 3.1.2.1.
Buteliile vor fi prezentate la Óncercarea la presiune bine
cur„˛ate, Ón special Ón zona Ómbin„rilor sudate.
Pentru Óncercare, buteliile se vor a∫eza astfel ca
examinarea s„ se fac„ Ón condi˛ii corespunz„toare.
A∫ezarea buteliilor pe standul de prob„ se va face Óntr-un
mod care s„ permit„ fixarea sigur„ a buteliilor pe acesta.
Trebuie stabilite m„suri speciale de protec˛ie pentru
personalul care efectueaz„ Óncercarea la presiune.
Instala˛ia pentru Óncercarea buteliilor trebuie s„ fie
men˛inut„ Ón perfect„ stare de func˛ionare ∫i va fi echipat„
cu cel pu˛in dou„ manometre montate pe robinete cu
trei c„i.
Pentru realizarea presiunii se vor utiliza pompe de
presiune care s„ nu provoace urcarea brusc„ sau cu
∫ocuri a presiunii. Viteza de cre∫tere a presiunii nu va
dep„∫i 5 bar/minut.
Dup„ efectuarea Óncerc„rii, presiunea din butelii va fi
mic∫orat„ treptat ∫i f„r„ ∫ocuri, apoi buteliile se golesc
complet de petrol.
Buteliile la care s-au constatat scurgeri, l„crim„ri sau
deforma˛ii permanente superioare celor men˛ionate la
pct. 3.1.2.1 vor fi casate, astfel Ónc‚t s„ nu mai fie posibil„
punerea lor Ón circula˛ie.
IT ISCIR Ón raza c„reia se afl„ sediul agentului
economic sau punctul de lucru al acestuia are dreptul s„
efectueze controale inopinate privind modul de efectuare a
Óncerc„rii la presiune.“
3. Punctul 3.1.4 va avea urm„torul cuprins:
îVerificarea tehnic„ periodic„ a buteliilor se va efectua la:
— agen˛ii economici autoriza˛i pentru umplere, reparare,
verificare tehnic„ periodic„, scoatere din uz ∫i casare;
— agen˛ii economici autoriza˛i pentru reparare, verificare
tehnic„ periodic„, scoatere din uz ∫i casare.
Agen˛ii economici men˛iona˛i mai sus trebuie s„ fie
autoriza˛i de ISCIR-INSPECT Ón conformitate cu prevederile
anexei E.
Agen˛ii economici autoriza˛i au urm„toarele obliga˛ii:
— s„ solicite Ón scris de la IT ISCIR Ón raza c„reia se
afl„ sediul agentului economic sau punctul de lucru al
acestuia Ómputernicire pentru efectuarea lucr„rilor precizate
la pct. 3.1.3, cu cel pu˛in 5 zile Ónainte de data Ónceperii
lucr„rilor;
— s„ posede ∫i s„ men˛in„ Ón condi˛ii corespunz„toare
Óntregul echipament necesar verific„rii;
— s„ asigure toate condi˛iile necesare pentru efectuarea
verific„rilor;
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— s„ completeze «Declara˛ia de conformitate pentru
verificare tehnic„ periodic„», conform modelului din anexa H.
Rezultatele verific„rilor tehnice periodice vor fi Ónscrise
Óntr-un registru ˛inut la zi ∫i Óntocmit conform modelului din
anexa I. Registrul va fi numerotat, ∫nuruit, sigilat ∫i va
purta ∫tampila IT ISCIR Ón raza c„reia se afl„ sediul
agentului economic sau punctul de lucru al acestuia.
Pentru activitatea de verificare tehnic„ periodic„ se vor
utiliza numai aparate de m„surare ∫i control verificate
metrologic, la scaden˛„, precum ∫i calibre ∫i ∫abloane
corespunz„toare.“
4. Punctul 3.2.15 se abrog„.
5. Punctul 3.4 va avea urm„torul cuprins:
îScoaterea din uz ∫i casarea buteliilor se va face de
c„tre agen˛ii economici autoriza˛i de ISCIR-INSPECT.
Se vor scoate din uz ∫i vor fi casate Ón mod obligatoriu
buteliile care prezint„ neconformit„˛ile prev„zute Ón anexa B.
Scoaterea din uz a buteliilor Ón vederea cas„rii se va
face pe baza proceselor-verbale Óncheiate de c„tre comisii
constituite de agentul economic ∫i din care va face parte
Ón mod obligatoriu responsabilul cu supravegherea lucr„rilor
al agentului economic, care trebuie s„ fie Ómputernicit de
c„tre IT ISCIR Ón raza c„reia se afl„ sediul agentului
economic sau punctul de lucru al acestuia, sau un
inspector de specialitate al IT ISCIR. Œntrunirea comisiei va
fi anun˛at„ Ón scris la IT ISCIR Ón raza c„reia se afl„
sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia,
cu 15 zile Ónaintea datei stabilite. Adresa de Ónaintare va
avea o anex„ Ón care vor fi men˛ionate produc„torul, seria
∫i anul de fabrica˛ie ale fiec„rei butelii.
Agen˛ii economici sunt obliga˛i s„ distrug„ imediat
buteliile scoase din uz Ón urma procesului-verbal Óncheiat
de comisie. Œnainte de distrugere se vor demonta robinetele,
se vor goli complet buteliile ∫i se vor preg„ti corespunz„tor
Ón vederea distrugerii. Distrugerea buteliilor se va face prin
turtire, Ón conformitate cu procedurile de lucru, Ón prezen˛a
responsabilului cu supravegherea lucr„rilor, Ón baza unei
Ómputerniciri scrise emise de IT ISCIR Ón raza c„reia se
afl„ sediul agentului economic sau punctul de lucru al
acestuia, sau a inspectorului de specialitate al IT ISCIR.
Distrugerea buteliilor se va face astfel Ónc‚t s„ nu mai fie
posibil„ o viitoare utilizare a acestora. Procesul-verbal
Óntocmit va con˛ine seriile ∫i anii de fabrica˛ie ai buteliilor
distruse. Œn cazul distrugerii buteliilor Ón prezen˛a
responsabilului cu supravegherea lucr„rilor, o copie a
procesului-verbal se va transmite la IT ISCIR Ón raza
c„reia se afl„ sediul agentului economic sau punctul de
lucru al acestuia.
Eviden˛a buteliilor casate se va ˛ine de c„tre agentul
economic Óntr-un registru completat la zi ∫i Óntocmit
conform modelului din anexa K. Registrul va fi numerotat,
∫nuruit, sigilat ∫i va purta ∫tampila IT ISCIR Ón raza c„reia
se afl„ sediul agentului economic sau punctul de lucru al
acestuia.“
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6. Punctul E.1.3 din anexa E va avea urm„torul cuprins:
îŒn afar„ de obliga˛iile ∫i responsabilit„˛ile prev„zute Ón
con˛inutul prezentei prescrip˛ii tehnice, agen˛ii economici
autoriza˛i mai au ∫i urm„toarele obliga˛ii ∫i responsabilit„˛i:
a) s„ desf„∫oare activit„˛ile autorizate conform
procedurilor de lucru ∫i prevederilor prescrip˛iei tehnice;
b) s„ Óntocmeasc„ ∫i s„ difuzeze instruc˛iuni de utilizare
pentru fiecare butelie;
c) pentru activit„˛ile de umplere, reparare, verificare
tehnic„ periodic„, scoatere din uz ∫i casare, precum ∫i
pentru activit„˛ile de transport agen˛ii economici sunt
obliga˛i s„ numeasc„ un responsabil cu supravegherea
lucr„rilor (RSL);
d) pentru activit„˛ile de distribuire agen˛ii economici sunt
obliga˛i s„ aib„ angajat personal operator autorizat, nefiind
necesar RSL;
e) s„ foloseasc„ la activit„˛ile de umplere, transport ∫i
distribuire personal instruit ∫i autorizat de IT ISCIR Ón raza
c„reia se afl„ sediul agentului economic sau punctul de
lucru al acestuia;
f) s„ de˛in„ prescrip˛iile tehnice, Colec˛ia ISCIR,
specifice domeniului de activit„˛i pentru care solicit„
autorizarea;
g) s„ Óntocmeasc„ ∫i s„ ˛in„ la zi registre de eviden˛„
pentru fiecare categorie de activitate pentru care a fost
autorizat;
h) s„ ia m„suri corespunz„toare, astfel ca responsabilul
cu supravegherea lucr„rilor, autorizat de ISCIR-INSPECT,
s„ Ó∫i poat„ Óndeplini Ón condi˛ii corespunz„toare sarcinile
prev„zute;
i) s„ comunice Ón scris, Ón termen de 15 zile, la ISCIRINSPECT orice schimbare a responsabilului cu
supravegherea lucr„rilor ∫i s„ o definitiveze numai dup„
confirmarea acestuia de ISCIR-INSPECT; p‚n„ la
definitivarea schimb„rii personalului tehnic respectiv nu se
vor putea efectua activit„˛i care fac obiectul autoriza˛iei;
j) s„ Ónregistreze Óntr-un registru numerotat, ∫nuruit,
sigilat ∫i ∫tampilat de IT ISCIR Ón raza c„reia se afl„
sediul agentului economic sau punctul de lucru al acestuia
opera˛ia de casare a buteliilor;
k) s„ transmit„ la IT ISCIR Ón raza c„reia se afl„ sediul
agentului economic sau punctul de lucru al acestuia o
copie a proceselor-verbale de casare a buteliilor.“
7. Punctul E.2.3 din anexa E va avea urm„torul cuprins:
îŒn afar„ de obliga˛iile ∫i responsabilit„˛ile prev„zute Ón
con˛inutul prezentei prescrip˛ii tehnice, responsabilul cu
supravegherea lucr„rilor (RSL) mai are ∫i urm„toarele
obliga˛ii ∫i responsabilit„˛i:
a) s„ cunoasc„ legisla˛ia Ón domeniu, prescrip˛iile
tehnice specifice, Colec˛ia ISCIR, standardele ∫i normativele
Ón vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;
b) s„ Óncheie documente de verificare Ón care s„
consemneze constat„rile ∫i rezultatele verific„rilor ∫i
examin„rilor, dup„ cum urmeaz„:
— declara˛ia de conformitate pentru reparare ∫i
verificare tehnic„ periodic„;
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— declara˛ie de conformitate pentru umplere;
c) s„ aplice Ón cazurile prev„zute de prescrip˛ia tehnic„
poansonul de verificare pe buteliile verificate;
d) s„ semneze registrele de eviden˛„ a activit„˛ilor
executate la agentul economic ∫i s„ urm„reasc„ ˛inerea la
zi a acestora, care sunt:
— registrul privind verificarea tehnic„ periodic„ a
buteliilor;
— registrul privind umplerea buteliilor;
— registrul pentru eviden˛a buteliilor reparate;
— registrul pentru eviden˛a buteliilor casate;
e) s„ participe la instructajele organizate de ISCIR.“

8. Anexa K va avea urm„torul cuprins:
îModel de registru pentru eviden˛a buteliilor casate cu
capacitatea de p‚n„ la 26 litri pentru GPL
Registrul va con˛ine urm„toarele rubrici:
— produc„torul;
— seria de fabrica˛ie;
— anul fabrica˛iei;
— numele, prenumele ∫i semn„tura RSL;
— alte men˛iuni.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 20 iunie 2005.
Nr. 340.

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

ORDIN
privind componen˛a Comitetului Na˛ional pentru Combaterea Secetei,
a Degrad„rii Terenurilor ∫i a De∫ertific„rii
Œn temeiul art. 2 ∫i 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 474/2004 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Comitetului Na˛ional pentru Combaterea Secetei, a Degrad„rii Terenurilor ∫i a De∫ertific„rii,
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, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ componen˛a nominal„ a
Comitetului Na˛ional pentru Combaterea Secetei, a
Degrad„rii Terenurilor ∫i a De∫ertific„rii, prev„zut„ Ón anexa
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Direc˛ia politici, strategii ∫i reglement„ri
forestiere din cadrul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i

Dezvolt„rii Rurale va comunica prezentul ordin persoanelor
interesate.
Art. 3. — La data emiterii prezentului ordin, Ordinul
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 623/2004 privind componen˛a Comitetului Na˛ional
pentru Combaterea Secetei, a Degrad„rii Terenurilor ∫i a
De∫ertific„rii Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 21 iunie 2005.
Nr. 503.

ANEX√
COMPONENﬁA

Comitetului Na˛ional pentru Combaterea Secetei, a Degrad„rii Terenurilor ∫i a De∫ertific„rii
1. Gheorghe Flutur — ministrul agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale — pre∫edinte
2. Lucia Ana Varga — secretar de stat la Ministerul
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor — vicepre∫edinte

3. Radu Mircea Popescu — secretar de stat la
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor — vicepre∫edinte
4. Doina-Elena Dasc„lu — secretar de stat la Ministerul
Finan˛elor Publice — vicepre∫edinte
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5. Vasile Lupu — secretar de stat la Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
6. C„t„lin Ro∫u —
Construc˛iilor ∫i Turismului

Ministerul

Transporturilor,
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32. Nelu Popa — Sta˛iunea Central„ de Cercet„ri
pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni — Vaslui
33. Ion Bulica — Sta˛iunea de Cercetare-Dezvoltare

7. Cristiana Tri˛oiu — Ministerul Integr„rii Europene
8. Geta-Ioana Rendec — Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii
9. Victor Giurgiu — Academia Rom‚n„
10. Gheorghe Sin — Academia de ™tiin˛e Agricole ∫i
Silvice îGheorghe Ionescu-™i∫e∫ti“
11. Drago∫ Frumosu — Consiliul Economic ∫i Social

Agricol„ Valu lui Traian
34. Stancu Iancu — Universitatea din Craiova —
Facultatea de Agricultur„
35. Gerard Jit„reanu — Universitatea de ™tiin˛e Agricole

12. Gheorghe Dima — Regia Na˛ional„ a P„durilor —
Romsilva

∫i Medicin„ Veterinar„ îIon Ionescu de la Brad“ din Ia∫i

13. Viorel Popescu — Societatea Na˛ional„ îŒmbun„t„˛iri
Funciare“ — S.A.

36. Mihai Cristian Adamescu — Universitatea din

14. Ovidiu Gabor — Administra˛ia Na˛ional„ îApele
Rom‚ne“ — S.A.
15. Elena Mateescu — Administra˛ia Na˛ional„ de
Meteorologie

Bucure∫ti — Departamentul de Ecologie Sistemic„
37. Mihai Ielenicz — Universitatea din Bucure∫ti —
Facultatea de Geografie

16. Radu Cri∫an — Agen˛ia Na˛ional„ de Cadastru ∫i
Publicitate Imobiliar„

38. Ioan Vasile Abrudan — Universitatea îTransilvania“

17. Mihail Dumitru — Institutul de Cercet„ri pentru
Pedologie ∫i Agrochimie

din Bra∫ov — Facultatea de Silvicultur„ ∫i Exploat„ri
Forestiere

18. Nicolae Geamba∫u — Institutul de Cercet„ri ∫i
Amenaj„ri Silvice

39. Sorin C‚mpeanu — Universitatea de ™tiin˛e

19. Dan Paul — Institutul Na˛ional de CercetareDezvoltare pentru Protec˛ia Mediului

Agronomice ∫i Medicin„ Veterinar„ din Bucure∫ti —

20. D„nu˛ Maria — Institutul de Studii ∫i Proiecte pentru
Œmbun„t„˛iri Funciare — S.A.

Facultatea de Œmbun„t„˛iri Funciare ∫i Ingineria Mediului

21. Viorel Mitoiu — Societatea Comercial„ îAquaproiect“ —
S.A.

40. Iacob Borza — Universitatea de ™tiin˛e Agricole ∫i

22. Monica Dumitra∫cu — Institutul de Geografie al
Academiei Rom‚ne
23. Gheorghe Crutu — Sta˛iunea de CercetareDezvoltare pentru Iriga˛ii ∫i Drenaje B„neasa — Giurgiu
24. Ion Picu — Institutul de Cercetare-Dezvoltare
Agricol„ Fundulea
25. Gabriel St„nescu — Institutul de Cadastru,
Geodezie, Fotogrammetrie ∫i Cartografie
26. Iosif Razec — Institutul de Cercetare-Dezvoltare
pentru Paji∫ti Bra∫ov
27. Gheorghe Olteanu — Institutul de CercetareDezvoltare pentru Cartof ∫i Sfecl„ de Zah„r Bra∫ov

Medicin„ Veterinar„ a Banatului din Timi∫oara
41. Mircea ™el„rescu — Universitatea Tehnic„ de
Construc˛ii din Bucure∫ti — Facultatea de Hidrotehnic„
42. Lucica Ro∫u — Universitatea îOvidius“ din
Constan˛a — Facultatea de Construc˛ii
43. Iosif Bartha — Universitatea Tehnic„ îGheorghe
Asachi“ din Ia∫i — Facultatea de Hidrotehnic„
44. Constantin Mircea Orlescu — Universitatea

28. Nicolae T„n„sescu — Institutul de CercetareDezvoltare pentru Pomicultur„ M„r„cineni

îPolitehnic„“ din Timi∫oara — Facultatea de Hidrotehnic„

29. Nicolae Varga — Institutul de Cercetare-Dezvoltare
pentru Viticultur„ ∫i Vinifica˛ie Valea C„lug„reasc„

45. Viorel Budiu — Universitatea de ™tiin˛e Agricole ∫i

30. Gabriel Le˛ — Sta˛iunea de Cercetare-Dezvoltare
Agricol„ Br„ila
31. Dumitru Gheorghe — Sta˛iunea de CercetareDezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri D„buleni

Medicin„ Veterinar„ din Cluj-Napoca
46. Liviu Buhociu — Comitetul Na˛ional de Iriga˛ii ∫i
Drenaje
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MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind regimul de declarare derogatoriu
Œn temeiul prevederilor 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„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 78 alin. (4) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„
fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Procedura privind regimul de
declarare derogatoriu, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i
contribu˛iilor din cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei din
cadrul Ministerului Finan˛elor Publice, Direc˛ia general„ de
administrare a marilor contribuabili, direc˛iile generale ale

finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti,
precum ∫i, dup„ caz, direc˛iile de specialitate din cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 20 iunie 2005.
Nr. 864.

ANEX√

PROCEDUR√
privind regimul de declarare derogatoriu
A. Acordarea regimului de declarare derogatoriu
1. Œn caz de inactivitate temporar„, pentru perioade mai
mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi,
precum ∫i Ón cazul obliga˛iilor de declarare a unor venituri
care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit
depunerea declara˛iilor fiscale poate fi f„cut„ conform unui
regim de declarare derogatoriu.
2. Regimul de declarare derogatoriu se solicit„ de
pl„titorii de impozite ∫i taxe la organul fiscal Ón a c„rui raz„
teritorial„ se afl„ domiciliul fiscal al acestora, prin
depunerea unei cereri.
3. Pentru a beneficia de regimul de declarare
derogatoriu contribuabilii trebuie s„ Óndeplineasc„,
cumulativ, urm„toarele condi˛ii:
a) s„ nu figureze, la data aprob„rii cererii, cu obliga˛ii
fiscale restante c„tre bugetul general consolidat;
b) s„ nu desf„∫oare nici un fel de activitate;
c) s„ nu ob˛in„ venituri din exploatare, venituri financiare
∫i/sau venituri excep˛ionale;
d) s„ nu dispun„ de personal angajat ∫i s„ nu
pl„teasc„ venituri cu regim de re˛inere la surs„ a
impozitului;

e) s„ nu fie Ón curs de solu˛ionare o cerere de
rambursare sau de restituire a impozitelor, taxelor ∫i
contribu˛iilor;
f) s„ nu fie Ón curs de derulare un control fiscal.
4. Organul fiscal va solu˛iona cererea Ón termen de 30
de zile de la data depunerii ∫i va comunica Ón scris
pl„titorului at‚t perioada pentru care regimul de declarare
derogatoriu a fost aprobat, c‚t ∫i condi˛iile Ón care acesta a
fost aprobat.
Organul fiscal care solu˛ioneaz„ cererea va condi˛iona
aprobarea acesteia de Óndeplinirea obliga˛iilor rezultate din
eviden˛a fiscal„ a pl„titorului.
Cererea poate fi respins„ Ón cazul Ón care nu sunt
Óndeplinite condi˛iile prev„zute la pct. 3 sau c‚nd organul
fiscal consider„, motivat, c„ acordarea regimului de
declarare derogatoriu solicitat poate conduce la apari˛ia
unor cazuri de evaziune fiscal„.
5. Pe perioada de aplicare a regimului de declarare
derogatoriu organul fiscal poate face oric‚nd cercet„ri
privind respectarea condi˛iilor prev„zute la pct. 3.
Œn situa˛ia Ón care Ón perioada aprobat„ pentru aplicarea
regimului de declarare derogatoriu organul fiscal constat„
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neÓndeplinirea condi˛iilor prev„zute la pct. 3, contribuabilul
va fi supus controlului inopinat, potrivit prevederilor art. 94
alin. (1) lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
6. Obliga˛iile de declarare aferente activit„˛ii desf„∫urate
anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare
derogatoriu se men˛in.
B. Œncetarea regimului de declarare derogatoriu
1. Regimul de declarare derogatoriu aprobat Ó∫i
Ónceteaz„ valabilitatea:
— la data aprobat„ pentru Óncetarea acestuia;
— Óncep‚nd cu luna Ón care nu mai este Óndeplinit„
oricare dintre condi˛iile prev„zute la lit. A pct. 3.
2. Œn cazul Óncet„rii regimului de declarare derogatoriu,
pl„titorul este obligat s„ reintre, din oficiu, Ón regimul
normal de declarare.
Reintrarea Ón regimul de declarare derogatoriu este
posibil„ numai dup„ ce se depune o nou„ cerere de
solicitare, cu respectarea procedurii ∫i a condi˛iilor
prev„zute Ón prezentul ordin.
C. Depunerea declara˛iilor fiscale
1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu
urm„toarele declara˛ii:
1.1. formularul 100 îDeclara˛ie privind obliga˛iile de plat„
la bugetul general consolidat“, cod 14.13.01.01/a, aprobat
prin Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 281/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
1.2. formularul 300 îDecont de tax„ pe valoarea
ad„ugat„“, cod 14.13.01.02, aprobat prin Ordinul ministrului
finan˛elor publice nr. 256/2004;
1.3. formularul 101 îDeclara˛ie privind impozitul pe
profit“, cod 14.13.01.04, aprobat prin Ordinul ministrului
finan˛elor publice nr. 35/2005;
1.4. formularul 120 îDecont privind accizele“, cod
14.13.01.03, aprobat prin Ordinul ministrului finan˛elor
publice nr. 35/2005;
1.5. formularul 130 îDecont privind impozitul la ˛i˛eiul ∫i
la gazele naturale din produc˛ia intern„“, cod 14.13.01.05,
aprobat prin Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 35/2005.
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2. Termene de depunere:
2.1. Pe perioada aplic„rii regimului de declarare
derogatoriu contribuabilii nu au obliga˛ia depunerii
declara˛iilor prev„zute la pct. 1.1—1.5, cu excep˛ia situa˛iei
prev„zute la pct. 2.2.
2.2. Pentru frac˛iunile de ani fiscali cuprinse Ón perioada
de aplicare a regimului de declarare derogatoriu,
contribuablii au obliga˛ia depunerii declara˛iilor prev„zute la
pct. 1.3—1.5 la termenele prev„zute de lege.
D. Proceduri de administrare
1. Dup„ aprobarea cererii informa˛ia privind aplicarea
regimului de declarare derogatoriu se Ónscrie Ón vectorul
fiscal al contribuabilului.
Informa˛ia privind Óncetarea regimului de declarare
derogatoriu, ca urmare a neÓndeplinirii oric„reia dintre
condi˛iile prev„zute la lit. A pct. 3, se Ónscrie Ón vectorul
fiscal al contribuabilului.
2. Contribuabilii afla˛i Ón regim de declarare derogatoriu
nu sunt administra˛i conform procedurilor curente de
gestiune, nefiind notifica˛i pentru nedepunerea Ón termen a
declara˛iilor fiscale, cu excep˛ia celor prev„zu˛i la lit. C
pct. 2.2.
Notificarea contribuabililor care nu depun declara˛iile
fiscale pe perioada aplic„rii regimului de declarare
derogatoriu se va face av‚ndu-se Ón vedere termenele de
depunere prev„zute de lege pentru declara˛iile men˛ionate
la lit. C pct. 1.3—1.5.
3. Pe perioada regimului de declarare derogatoriu toate
celelalte proceduri de administrare fiscal„ referitoare la
plata obliga˛iilor bugetare ∫i inspec˛ia fiscal„ sunt aplicabile
contribuabililor.
4. Contribuabilii afla˛i Ón regim de declarare derogatoriu
nu vor fi inclu∫i Ón eviden˛a special„ a contribuabililor
prev„zu˛i la art. 75 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
5. Contribuabilii inclu∫i Ón eviden˛a special„ pot solicita
regim de declarare derogatoriu, caz Ón care li se aplic„
procedurile prev„zute de prezentul ordin.

TARIFE
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei pentru anul 2005
1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice ∫i de alte institu˛ii publice,
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, sigilii, ∫tampile, ciocane silvice, roviniete
2.2. Schimb„ri de nume
2.3. Cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti
2.4. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unu
2.5. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„,
a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.6. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„
2.7. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„
2.8. Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici
2.9. Anun˛uri privind concursul de admitere la Institutul Na˛ional al Magistraturii, la concursul de admitere Ón magistratur„,
la examenul de capacitate pentru magistra˛ii stagiari, precum ∫i pentru locurile vacante de magistra˛i, executori
judec„tore∫ti, notari publici
2.10. Anun˛uri privind concursul pentru posturile vacante de manager economic ∫i celelalte posturi vacante de personal ale cur˛ilor de apel ∫i tribunalelor
2.11. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada
de depunere a propunerilor de candidaturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.12. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti,
prin care se constat„ c„ provenien˛a bunurilor este justificat„
2.13. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii
2.14. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice ∫i a raportului privind starea justi˛iei
2.15. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional
2.16. Publicarea listei donatorilor ∫i a dona˛iilor f„cute partidelor politice, precum ∫i a raportului de venituri
∫i cheltuieli electorale ale partidelor
2.17. Alte publica˛ii cu prezentare tabelar„
2.18. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea Ón extras sau integral a Óncheierilor judec„torului delegat de autorizare a constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora
3.2. Alte hot„r‚ri judec„tore∫ti prev„zute de lege
3.3. Publicarea proiectului de fuziune sau divizare
3.4. Bilan˛uri ∫i conturi de profit ∫i pierdere (anun˛uri-extras)
3.5. Bilan˛uri ale b„ncilor
3.6. Acte adi˛ionale
3.7. Publicarea dispozitivului hot„r‚rii definitive de excludere a unui asociat (S.N.C., S.C.S., S.R.L.), precum
∫i a hot„r‚rii de declarare a nulit„˛ii unei societ„˛i comerciale
3.8. Alte publica˛ii ale agen˛ilor economici, sub form„ de text, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege (soma˛ii, convoc„ri de adun„ri generale,
hot„r‚ri ale adun„rilor generale, acte de numire a lichidatorilor, bilan˛uri contabile ale lichidatorilor, raportul cenzorilor Ón caz de lichidare etc.)
3.9. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
3.10. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛ului de inten˛ie pentru ini˛ierea unor proiecte Ón condi˛ii de parteneriat public-privat, conform O.G. nr. 16/2002
5.2. Publicarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti irevocabile pronun˛ate Ón aplicarea O.U.G. nr. 60/2001
5.3. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ Ón vederea deleg„rii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare
5.4. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localit„˛ilor prin concesiune
5.5. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
∫i privat de interes local
5.6. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative — Ón extras sau integral, conform Legii nr. 359/2004
6.2. Hot„r‚rile A.G.A. sau actul adi˛ional, Ón cazul Ón
care s-a modificat actul constitutiv prin aceste hot„r‚ri
6.3. Hot„r‚rea irevocabil„ a tribunalului de anulare a hot„r‚rii A.G.A.
6.4. Hot„r‚rea A.G.A. prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„
6.5. Hot„r‚rea A.G.A. pentru majorarea capitalului social, numai dac„ majorarea este mai mare de 10%
6.6. Proiectul de fuziune/divizare vizat de judec„torul delegat
6.7. Actul modificator al actului constitutiv al societ„˛ii absorbante
6.8. Actul de dizolvare a societ„˛ii
6.9. Actul de numire a lichidatorilor
Tarifele de publicare cuprind T.V.A Ón cot„ de 19%.
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