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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru prorogarea termenului prev„zut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale de Supraveghere
a Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal
Av‚nd Ón vedere:
Ónt‚rzierea Ónregistrat„ Ón numirea de c„tre Senatul Rom‚niei a pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Supraveghere
a Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal ∫i, Ón consecin˛„, faptul c„ aceast„ nou„ institu˛ie nu a putut prelua activitatea
de protec˛ie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor de la Avocatul Poporului, Ón termen de 45 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 102/2005 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale de Supraveghere
a Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal,
rolul deosebit al Autorit„˛ii Na˛ionale de Supraveghere a Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal de gardian al
drepturilor ∫i libert„˛ilor fundamentale ale persoanelor fizice, Ón special al dreptului la via˛„ intim„, familial„ ∫i privat„, Ón
leg„tur„ cu prelucrarea acestor date,
necesitatea ca Avocatul Poporului s„ Óndeplineasc„ Ón continuare atribu˛iile de protec˛ie a persoanelor cu privire
la prelucrarea acestor date p‚n„ la devenirea opera˛ional„ a Autorit„˛ii Na˛ionale de Supraveghere a Prelucr„rii Datelor
cu Caracter Personal/numirea unui pre∫edinte al acestei autorit„˛ii,
urgen˛a remedierii acestei st„ri de fapt,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Termenul prev„zut la art. 19 alin. (1) din
Legea nr. 102/2005 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale de Supraveghere a

Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 391 din 9 mai
2005, se prorog„ p‚n„ la data de 31 decembrie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul integr„rii europene,
Adrian Cioc„nea,
secretar de stat
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 septembrie 2005.
Nr. 131.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind propunerea domnului Yusuf Muurat Ón func˛ia de Muftiu al Cultului Musulman
din Rom‚nia Ón vederea recunoa∫terii prin decret al Pre∫edintelui Rom‚niei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 21 alin. (1) din Decretul-lege nr. 177/1948
pentru regimul general al cultelor religioase, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se propune Pre∫edintelui Rom‚niei
recunoa∫terea prin decret, Ón func˛ia de Muftiu al

Cultului Musulman din Rom‚nia, a domnului Yusuf
Muurat.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul culturii ∫i cultelor,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.130.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unor ajutoare de urgen˛„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ acordarea de ajutoare de urgen˛„
pentru familiile ∫i persoanele afectate de inunda˛iile care au
avut loc Ón luna septembrie 2005 Ón jude˛ele Arge∫, Buz„u,
C„l„ra∫i, Constan˛a, Covasna, D‚mbovi˛a, Dolj, Giurgiu,
Gorj, Harghita, Ialomi˛a, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman,
Tulcea, Vrancea ∫i municipiul Bucure∫ti, Ón limita a 500.000 lei
(RON).
Art. 2. — (1) Sumele care se acord„ cu titlu de
ajutoare de urgen˛„ potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri
se stabilesc prin anchete sociale, Ón func˛ie de pagubele
suferite de familiile ∫i persoanele prev„zute la art. 1.

(2) Ajutoarele prev„zute la art. 1 se suport„ din
creditele bugetare aprobate cu aceast„ destina˛ie Ón bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pe anul
2005.
Art. 3. — Ajutorul de urgen˛„ se acord„ Ón baza
aprob„rii ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei, pe
m„sur„ ce sunt primite anchetele sociale efectuate de
direc˛iile de munc„, solidaritate social„ ∫i familie din
jude˛ele Arge∫, Buz„u, C„l„ra∫i, Constan˛a, Covasna,
D‚mbovi˛a, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomi˛a, Ilfov, Olt,
Prahova, Teleorman, Tulcea, Vrancea ∫i municipiul
Bucure∫ti.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.131.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de
300 mii lei (RON), la capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice“,
titlul îCheltuieli materiale ∫i servicii“.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,

modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Secretariatului General
al Guvernului pe anul 2005.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate se reÓntrege∫te
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, p‚n„
la data de 10 decembrie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.133.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru cantina social„
a Parohiei B„ile Govora din ora∫ul B„ile Govora, jude˛ul V‚lcea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005 din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005, cu suma de 200 mii lei (RON) la
capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i ac˛iuni privind activitatea
sportiv„ ∫i de tineret“, titlul 38 îTransferuri“, alineatul 40.61
îSus˛inerea cultelor“, pentru cantina social„ a Parohiei B„ile
Govora din ora∫ul B„ile Govora, jude˛ul V‚lcea.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul culturii ∫i cultelor,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.135.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Hunedoara
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 2 alin. (63) din Ordonan˛a Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea
unor acorduri de Ómprumut ∫i de garan˛ie externe, aprobat„ prin Legea nr. 22/1997, cu complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
2.529,60 mii lei (RON), pentru jude˛ul Hunedoara, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea
acesteia bugetului propriu al jude˛ului Hunedoara, pentru

rambursarea ratei de capital scadente Ón luna septembrie
2005, precum ∫i plata dob‚nzilor, comisioanelor ∫i a altor
speze bancare aferente Ómprumutului BERD contractat de
Guvernul Rom‚niei prin Ministerul Finan˛elor Publice ∫i
subÓmprumutat Regiei Autonome a Apei Valea Jiului, pentru
finan˛area îProiectului pentru alimentarea cu ap„ ∫i
protec˛ia mediului Ón Valea Jiului“.
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Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
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Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.145.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Ioan Roman din func˛ia
de secretar de stat la Ministerul S„n„t„˛ii
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii domnul
Ioan Roman se elibereaz„ din func˛ia de secretar de stat la Ministerul
S„n„t„˛ii.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 459.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Virgil P„unescu Ón func˛ia
de secretar de stat la Ministerul S„n„t„˛ii
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii domnul
Virgil P„unescu se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul
S„n„t„˛ii.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 460.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 967/2005
privind aprobarea Metodologiei de solu˛ionare a deconturilor cu sume negative de tax„
pe valoarea ad„ugat„ cu op˛iune de rambursare
Œn temeiul
Finan˛elor Publice
Ón temeiul
cu modific„rile ∫i
procedur„ fiscal„,

art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
art. 149 alin. (5) al titlului VI îTaxa pe valoarea ad„ugat„“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 82 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. I. — Metodologia de solu˛ionare a deconturilor cu
sume negative de tax„ pe valoarea ad„ugat„ cu op˛iune
de rambursare, aprobat„ prin Ordinul ministrului finan˛elor
publice nr. 967/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 698 din 3 august 2005, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La capitolul II, litera A, punctul 4 va avea urm„torul
cuprins:
î4. Deconturi cu sume negative de TVA cu op˛iune de
rambursare cu risc fiscal mediu
(1) Dac„ decontul cu op˛iune de rambursare se
Óncadreaz„ Ón categoria de risc fiscal mediu, organul fiscal
va proceda la efectuarea analizei documentare.
(2) Pentru efectuarea analizei documentare, organul
fiscal va comunica Ón scris pl„titorului documentele care
trebuie prezentate, data, ora ∫i locul Ónt‚lnirii, precum ∫i
numele ∫i prenumele persoanei din cadrul compartimentului
de specialitate, care se ocup„ de analiz„.
Neprezentarea, Ón termenul stabilit de organul fiscal, a
documentelor solicitate pentru efectuarea analizei
documentare atrage dup„ sine Óncadrarea Ón gradul de risc
fiscal mare ∫i solu˛ionarea cu inspec˛ie fiscal„ anticipat„.
Termenul legal de solu˛ionare se prelunge∫te cu
perioada cuprins„ Óntre data emiterii Ón∫tiin˛„rii pentru
prezentarea documentelor ∫i data prezent„rii documentelor
la organul fiscal, potrivit art. 199 alin. (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Œn cazuri temeinic justificate pl„titorul poate solicita
organului fiscal am‚narea termenului de prezentare a
documentelor.
Œn cazul aprob„rii am‚n„rii, termenul legal de solu˛ionare
se prelunge∫te cu perioada cuprins„ Óntre data emiterii
Ón∫tiin˛„rii pentru prezentarea documentelor ∫i data
prezent„rii documentelor solicitate pentru efectuarea
analizei, potrivit art. 199 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(4) Œn urma efectu„rii analizei documentare deconturile
cu sume negative de tax„ pe valoarea ad„ugat„ cu
op˛iune de rambursare pentru care au putut fi justificate
sumele solicitate la rambursare se aprob„ ∫i se emite
decizie de rambursare.
(5) Dac„ sumele solicitate la rambursare nu au putut fi
justificate cu ocazia analizei documentare, decontul
respectiv se Óncadreaz„ la gradul de risc fiscal mare ∫i se
solu˛ioneaz„ cu inspec˛ie fiscal„ anticipat„.“

2. La capitolul II, litera A, punctul 5 va avea urm„torul
cuprins:
î5. Deconturile cu sume negative de TVA cu op˛iune de
rambursare cu risc fiscal mare se transmit la
compartimentul cu atribu˛ii de inspec˛ie fiscal„.
(1) Dup„ efectuarea inspec˛iei fiscale compartimentul cu
atribu˛ii Ón acest domeniu va Óntocmi raportul de inspec˛ie
fiscal„.
(2) Œn cazul Ón care TVA deductibil„ sau colectat„ se
modific„ fa˛„ de sumele Ónscrise Ón decontul de TVA, se
va Óntocmi decizia de impunere privind obliga˛iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec˛ia fiscal„, care are ∫i rol de
decizie de rambursare a TVA.
(3) Œn cazul Ón care cu ocazia inspec˛iei fiscale nu sunt
stabilite diferen˛e fa˛„ de suma solicitat„ la rambursare,
decizia de rambursare a TVA se emite de c„tre
compartimentul de specialitate.“
3. La capitolul II, litera B1, punctul 7.1 va avea
urm„torul cuprins:
î7.1. SIN-ul semestrial stabilit potrivit pct. 6 se
actualizeaz„ lunar, p‚n„ la data de 5 a fiec„rei luni, numai
pentru pl„titorii care se afl„ Ón una dintre urm„toarele
situa˛ii:
— li se Ónscriu fapte Ón cazierul fiscal;
— prezint„ cel pu˛in dou„ renun˛„ri la op˛iunea de
rambursare Ón ultimele 6 luni;
— sunt pl„titori nou-Ónfiin˛a˛i ∫i au beneficiat 3 perioade
de raportare consecutiv de ramburs„ri cu inspec˛ie fiscal„
anticipat„ ∫i la care au fost stabilite diferen˛e de tax„ mai
mici de 2%;
— pe baza informa˛iilor de˛inute activitatea de inspec˛ie
fiscal„ le stabile∫te risc fiscal mare.“
4. La capitolul II, litera B1, punctul 7.2 va avea
urm„torul cuprins:
î7.2. Stabilirea riscului fiscal mare al unui pl„titor se
realizeaz„ de c„tre compartimentul de specialitate, pe baza
informa˛iilor primite de la organele de inspec˛ie fiscal„
pentru contribuabilul respectiv.
Astfel, organul fiscal cu atribu˛ii de inspec˛ie fiscal„ va
oferi informa˛ii referitoare la contribuabilii pentru care au
fost primite solicit„ri de la alte institu˛ii, de efectuare a
inspec˛iei fiscale Ón scopul cercet„rii unor fapte de evaziune
fiscal„, cei pentru care au fost transmise organelor de
cercetare penal„ sesiz„ri Ón leg„tur„ cu constat„rile
efectuate cu ocazia inspec˛iei fiscale care cuprind fapte ce
ar putea Óntruni elementele constitutive ale infrac˛iunii,
precum ∫i orice alte informa˛ii pe care le consider„
importante Ón stabilirea riscului fiscal mare.
Informa˛iile vor fi transmise pe baza unui referat motivat,
aprobat de conducerea organului de inspec˛ie fiscal„, p‚n„
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la data de 5 a lunii urm„toare celei Ón care au fost primite
solicit„rile sau au fost Ónaintate sesiz„ri. Referatul va
cuprinde to˛i contribuabilii Ón cauz„. Societ„˛ile cuprinse Ón
referatele trimise compartimentului de specialitate vor fi
Ónscrise de c„tre acesta din urm„ Óntr-o baz„ de date
special„.
Schimbarea Óncadr„rii din categoria de risc fiscal mare
∫i ∫tergerea din baza de date special„ se fac tot la
propunerea organului de inspec˛ie fiscal„, prin referat
motivat transmis compartimentului de specialitate p‚n„ la
data de 5 a fiec„rei luni.“
5. La capitolul II, litera B2, se introduce un nou punct,
punctul 41, cu urm„torul cuprins:
î41. Œnainte de compararea sumei solicitate cu SIN-ul se
verific„, Ón eviden˛a special„, pentru fiecare pl„titor, dac„
exist„ deconturi cu sume negative de tax„ pe valoarea
ad„ugat„ cu op˛iune de rambursare depuse Ón perioade
anterioare ∫i nesolu˛ionate.
Œn aceast„ situa˛ie decontul va fi solu˛ionat odat„ cu
deconturile anterioare, fiind Óncadrat Ón aceea∫i categorie
de risc fiscal ca acestea.“
6. La capitolul II, litera B2, punctul 6 va avea urm„torul
cuprins:
î6. Dac„ suma solicitat„ la rambursare este mai mare
dec‚t SIN-ul final, programul informatic semnaleaz„ acest
aspect ∫i genereaz„ lista pl„titorilor care se afl„ Ón aceast„
situa˛ie, Ón vederea efectu„rii analizei individuale.
Dac„ suma solicitat„ la rambursare provine din mai
mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv
4 perioade de raportare trimestriale, se abandoneaz„
reconstituirea sumei, decontul fiind considerat cu risc fiscal
mare, ∫i se transmite a doua zi compartimentului cu
atribu˛ii Ón domeniul inspec˛iei fiscale, pe baz„ de borderou.“
7. La capitolul II, litera C, punctul 3 va avea urm„torul
cuprins:
î3. Dac„ Ón urma inspec˛iei fiscale se stabilesc diferen˛e
care afecteaz„ suma solicitat„ la rambursare,
compartimentul cu atribu˛ii Ón domeniul inspec˛iei fiscale
emite decizia de impunere privind obliga˛iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec˛ia fiscal„, care are ∫i rol de
decizie de rambursare a TVA, pe care o comunic„
pl„titorului.“
8. La capitolul II, litera C, punctul 5 va avea urm„torul
cuprins:
î5. Œn maximum 35 de zile calendaristice de la data
depunerii decontului compartimentul cu atribu˛ii de inspec˛ie
fiscal„ va transmite compartimentului de specialitate dosarul
solicit„rii, Ómpreun„ cu raportul de inspec˛ie fiscal„, precum
∫i, dup„ caz, decizia de impunere privind obliga˛iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec˛ia fiscal„.“
9. La capitolul II, litera D, punctul 1 va avea urm„torul
cuprins:
î1. La sf‚r∫itul fiec„rei zile compartimentul de
specialitate va transmite compartimentului de colectare, Ón
vederea compens„rii ∫i/sau restituirii, at‚t deciziile de
rambursare a TVA, aprobate, c‚t ∫i deciziile de impunere
privind obliga˛iile fiscale suplimentare stabilite de inspec˛ia
fiscal„, aprobate.“
10. La capitolul II, litera E, punctul 1 va avea urm„torul
cuprins:
î1. Compartimentul de colectare va re˛ine decizia de
rambursare sau, dup„ caz, decizia de impunere privind

obliga˛iile fiscale suplimentare stabilite de inspec˛ia fiscal„
∫i un exemplar din nota de compensare ∫i/sau din nota de
restituire/rambursare ∫i va transmite compartimentului de
specialitate cel mai t‚rziu a doua zi dou„ exemplare din
not„, un exemplar pentru a fi comunicat pl„titorului ∫i un
exemplar Ón vederea arhiv„rii.“
11. La capitolul II, litera E, punctul 2 va avea urm„torul
cuprins:
î2. Dup„ operarea datelor privind solu˛ionarea decontului
cu sume negative cu op˛iune de rambursare Ón eviden˛a
special„, compartimentul de specialitate va transmite
dosarul solicit„rii compartimentului de gestionare a
dosarului fiscal, pentru arhivare.
Dosarul solicit„rii va cuprinde:
— decontul cu sume negative de tax„ pe valoarea
ad„ugat„ cu op˛iune de rambursare;
— fi∫a de calcul a SIN-ului;
— fi∫a de analiz„ de risc;
— referatul pentru analiz„ documentar„ ∫i/sau raportul
de inspec˛ie fiscal„, dup„ caz;
— decizia de rambursare a TVA, emis„ de
compartimentul de specialitate sau decizia de impunere
privind obliga˛iile fiscale suplimentare stabilite de inspec˛ia
fiscal„, emis„ de compartimentul cu atribu˛ii de inspec˛ie
fiscal„, dup„ caz;
— nota de compensare ∫i/sau nota de restituire/
rambursare cuprinz‚nd data la care s-a efectuat
opera˛iunea de compensare ∫i/sau restituire.“
12. La anexa nr. 1 la metodologie îFi∫a de calcul a
Standardului Individual Negativ“, litera D îIndicatori“,
punctul 2 îGrad de Óndatorare“, se elimin„ primul r‚nd
«mai mic sau egal cu 0», iar al doilea r‚nd va avea
urm„torul cuprins: «mai mare sau egal cu 0 ∫i mai mic
sau egal cu 1». Acest indicator se completeaz„ numai
dac„ exist„ capital Ómprumutat (datorii ce trebuie pl„tite
Óntr-o perioad„ mai mare de 1 an) ∫i capitalul propriu este
pozitiv.
13. La anexa nr. 3 la metodologie îEviden˛a
deconturilor cu sume negative de TVA cu op˛iune de
rambursare“, la punctul 1, r‚ndul 4 va avea urm„torul
cuprins:
îCU — Ón cazul solu˛ion„rii cu control ulterior, pentru
cazurile speciale de rambursare de la cap. III“
14. La anexa nr. 10 la metodologie îFi∫a de calcul a
Standardului Individual Negativ pentru marii
contribuabili“, litera D îIndicatori“, punctul 2 îGrad de
Óndatorare“, se elimin„ primul r‚nd «mai mic sau egal cu
0», iar al doilea r‚nd va avea urm„torul cuprins: «mai
mare sau egal cu 0 ∫i mai mic sau egal cu 1». Acest
indicator se completeaz„ numai dac„ exist„ capital
Ómprumutat (datorii ce trebuie pl„tite Óntr-o perioad„ mai
mare de 1 an) ∫i capitalul propriu este pozitiv.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. III. — Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i
contribu˛iilor, Direc˛ia general„ de reglementare a colect„rii
crean˛elor bugetare ∫i Direc˛ia de metodologie ∫i proceduri
pentru inspec˛ia fiscal„ 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,
precum ∫i direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene
∫i a municipiului Bucure∫ti vor lua m„suri pentru ducerea la
Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 12 septembrie 2005.
Nr. 1.330.

7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 883/3.X.2005

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

DECIZIE
privind revocarea m„surii de interzicere temporar„ a exercit„rii activit„˛ii de broker
de asigurare a Societ„˛ii Comerciale îStar Broker Asigur„ri“ — S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, str. Amiral Constantin B„lescu nr. 18,
sectorul 1, cod de Ónregistrare fiscal„ 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentat„ legal de pre∫edinte, Ón temeiul art. 4
alin. (19), precum ∫i al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societ„˛ile de asigurare ∫i supravegherea
asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor, adoptat„ Ón ∫edin˛a din data de 18 august
2005, conform art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ca urmare a
analiz„rii documenta˛iei aferente Notei nr. 15.709 din 11 august 2005 privind solicitarea Societ„˛ii Comerciale îStar Broker
Asigur„ri“ — S.R.L. de a se revoca Decizia nr. 3.920 din 26 iulie 2005, s-a hot„r‚t revocarea m„surii de interzicere
temporar„ a exercit„rii activit„˛ii de asigurare de c„tre Societatea Comercial„ îStar Broker Asigur„ri“ — S.R.L., cu sediul
social Ón municipiul Media∫, pia˛a Regele Ferdinand I nr. 29, jude˛ul Sibiu, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
nr. J32/398/2003, cod unic de Ónregistrare 15337595, reprezentat„ Ón timpul controlului de domnul Burzo C„t„lin Bogdan,
Ón calitate de administrator/director executiv,
av‚ndu-se Ón vedere urm„toarele motive de fapt ∫i de drept:
— ca urmare a controlului efectuat la Societatea Comercial„ îStar Broker Asigur„ri“ — S.R.L., Consiliul Comisiei
de Supraveghere a Asigur„rilor a hot„r‚t interzicerea temporar„ a exercit„rii activit„˛ii de broker de asigurare de c„tre
Societatea Comercial„ îStar Broker Asigur„ri“ — S.R.L., conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, p‚n„ la data Óncet„rii Ónc„lc„rii dispozi˛iilor legale, respectiv p‚n„ la data rezilierii
contractelor de prest„ri servicii al c„ror obiect de activitate excede prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— prin adresa Ónregistrat„ sub nr. 36.798 din 1 august 2005 brokerul de asigurare a depus la autoritatea de
supraveghere dovada rezilierii acestor contracte de prest„ri servicii;
— av‚nd Ón vedere faptul c„ Societatea Comercial„ îStar Broker Asigur„ri“ — S.R.L. a reziliat contractele de
prest„ri servicii al c„ror obiect de activitate excede prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, contracte Óncheiate cu societ„˛ile de asigurare, Ón temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor a hot„r‚t revocarea m„surii de
interzicere temporar„ a exercit„rii activit„˛ii de asigurare de c„tre Societatea Comercial„ îStar Broker Asigur„ri“ — S.R.L.,
drept care emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se revoc„ m„sura de interzicere temporar„ a
exercit„rii activit„˛ii de broker de asigurare de c„tre
Societatea Comercial„ îStar Broker Asigur„ri“ — S.R.L.,
cu sediul social Ón municipiul Media∫, pia˛a Regele
Ferdinand I nr. 29, jude˛ul Sibiu, Ónregistrat„ la Oficiul
registrului comer˛ului cu nr. J32/398/2003, cod unic de
Ónregistrare 15337595, reprezentat„ Ón timpul controlului de
domnul Burzo C„t„lin Bogdan, Ón calitate de
administrator/director executiv, dispus„ prin Decizia de
sanc˛ionare nr. 3.920 din 26 iulie 2005, conform

prevederilor art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, Óncep‚nd cu data rezilierii
contractelor al c„ror obiect de activitate excede prevederilor
art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 2. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, conform prevederilor art. 9
alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Nicolae Eugen Cri∫an
Bucure∫ti, 24 august 2005.
Nr. 3.930.
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