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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2005
pentru modificarea ∫i completarea Legii gazelor nr. 351/2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 116 din 14 iulie 2005 pentru modificarea ∫i
completarea Legii gazelor nr. 351/2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 660 din 25 iulie
2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul I, dup„ punctul 1 se introduce un nou
punct, punctul 11, cu urm„torul cuprins:
î11. La articolul 8, dup„ litera z) se introduce o nou„
liter„, litera z1), cu urm„torul cuprins:
«z1) aplic„ la sf‚r∫itul fiec„rui an calendaristic, dac„ este
cazul, m„suri de regularizare de orice natur„, pentru
corectarea efectelor reglement„rilor emise.»“
2. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 12
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — (1) Comitetul de reglementare al ANRGN
este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri
numi˛i prin decizie a primului-ministru, pe baza propunerilor
pre∫edintelui ANRGN primite din partea:
a) organismelor de specialitate ale administra˛iei publice
centrale cu atribu˛ii Ón domeniul protec˛iei consumatorilor —
un membru;
b) asocia˛iilor consumatorilor de energie cu reprezentativitate
la nivel na˛ional — un membru;
c) asocia˛iilor pentru protec˛ia consumatorilor cu
reprezentativitate la nivel na˛ional — un membru;
d) asocia˛iilor patronale din domeniul gazelor naturale cu
reprezentativitate la nivel na˛ional — un membru;
e) asocia˛iilor profesionale ale inginerilor din domeniul
petrolului ∫i al gazelor naturale cu reprezentativitate la nivel
na˛ional — un membru;
f) societ„˛ii de transport al gazelor naturale — un
membru;
g) societ„˛ilor de produc˛ie ∫i de Ónmagazinare a gazelor
naturale — un membru;
h) societ„˛ilor de distribu˛ie a gazelor naturale — un
membru;
i) organiza˛iilor sindicale ale utilizatorilor de gaze
naturale, cu reprezentativitate la nivel na˛ional — un
membru;
j) organiza˛iilor sindicale ale operatorilor din sectorul
gazelor naturale, cu reprezentativitate la nivel de ramur„ —
un membru;
k) Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului — un membru.“
3. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 14
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — (1) Drepturile de salarizare ∫i celelalte
drepturi de personal, inclusiv drepturile b„ne∫ti pentru
perioada deleg„rii ∫i deta∫„rii Ón alt„ localitate Ón interesul
serviciului, se stabilesc prin contractul colectiv de munc„ la
nivelul ANRGN.“

4. La articolul I, dup„ punctul 4 se introduce un nou
punct, punctul 41, cu urm„torul cuprins:
î4 1. La articolul 65, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
«(2) Œn cazul Ón care realizarea obiectivelor/conductelor
precizate la alin. (1) nu este economic justificat„ pentru
operatorul licen˛iat, solicitantul va participa Ón cot„-parte, Ón
colaborare cu acesta, la finan˛area obiectivelor/conductelor,
sub condi˛ia Óncheierii unui contract prin care consimte
preluarea Ón patrimoniul operatorului licen˛iat a
obiectivelor/conductelor din momentul punerii Ón func˛iune a
acestora.»“
5. La articolul I, punctul 6 va avea urm„torul cuprins:
î6. Dup„ alineatul (3) al articolului 65 se introduc patru
noi alineate, alineatele (4), (5), (6) ∫i (7), cu urm„torul
cuprins:
«(4) La expirarea termenelor prev„zute la alin. (3)
rezultatele studiului vor fi comunicate solicitan˛ilor, cu titlu
gratuit.
(5) Operatorul licen˛iat are obliga˛ia de a realiza lucr„rile
respective Ón termen de un an de la finalizarea studiului,
dac„ realizarea obiectivelor/conductelor este economic
justificat„, Ón condi˛iile prev„zute la alin. (1).
(6) Œn caz contrar, exclusiv Ón situa˛ia prev„zut„ la
alin. (2), operatorul licen˛iat este obligat s„ realizeze
obiectivele/sistemele Ón termenul prev„zut la alin. (5).
(7) Lucr„rile necesare privind accesul la SNT al
sistemelor de distribu˛ie realizate p‚n„ la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei legi, cu respectarea prevederilor legale,
vor fi incluse Ón Programul de dezvoltare al SNT.»“
6. La articolul I, dup„ punctul 8 se introduce un nou
punct, punctul 81, cu urm„torul cuprins:
î8 1 . La articolul 98 alineatul (2), litera a) va avea
urm„torul cuprins:
«a) stimularea utiliz„rii eficiente a gazelor naturale,
asigurarea calit„˛ii serviciilor, asigurarea puterii calorice a
gazelor naturale, promovarea concuren˛ei pe pia˛a gazelor
naturale ∫i protec˛ia intereselor consumatorilor;»“.
7. La articolul I punctul 13, alineatul (3) al articolului 119
va avea urm„torul cuprins:
î(3) Dispozi˛iile cap. VII1 intr„ Ón vigoare de la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™
Bucure∫ti, 11 octombrie 2005.
Nr. 288.

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea
∫i completarea Legii gazelor nr. 351/2004
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii
gazelor nr. 351/2004 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 10 octombrie 2005.
Nr. 995.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind unele m„suri pentru prevenirea ∫i combaterea fenomenului infrac˛ional
Ón domeniul transportului pe calea ferat„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Se interzice accesul persoanelor
neautorizate Ón zona de siguran˛„ a infrastructurii feroviare
publice.
(2) Zona de siguran˛„ a infrastructurii feroviare publice
cuprinde f‚∫iile de teren, Ón limita a 20 m fiecare, situate
de o parte ∫i de alta a axei c„ii ferate, necesare pentru
amplasarea instala˛iilor de semnalizare ∫i de siguran˛a
circula˛iei ∫i a celorlalte instala˛ii de conducere operativ„ a
circula˛iei trenurilor, precum ∫i a instala˛iilor ∫i lucr„rilor de
protec˛ie a mediului. Pe teritoriul localit„˛ilor zonele de
siguran˛„ vor fi Ón mod obligatoriu semnalizate.
Art. 2. — Se interzice intrarea sau sta˛ionarea
persoanelor neautorizate Ón zonele unde accesul este
interzis prin afi∫e ori semne corespunz„toare din perimetrul
sta˛iilor de cale ferat„, reviziilor, depourilor ∫i triajelor de
re˛ea.
Art. 3 — (1) Persoan„ neautorizat„ este, Ón Ón˛elesul
art. 1 ∫i 2, orice persoan„ care nu are calitatea de angajat
al c„ilor ferate sau care, de∫i are aceast„ calitate, nu are

atribu˛ii de serviciu Ón zonele de siguran˛„ a infrastructurii
feroviare publice sau, dup„ caz, Ón zonele prev„zute la art. 2.
(2) Nu sunt considerate persoane neautorizate
persoanele care intr„ sau sta˛ioneaz„ Ón zona de siguran˛„,
dac„ prezen˛a ori sta˛ionarea acestora este motivat„ de
folosin˛a unui drum public, de efectuarea de lucr„ri la un
teren agricol sau de folosin˛a unei propriet„˛i private aflate
Ón interiorul zonei de siguran˛„.
Art. 4. — (1) Fapta persoanei neautorizate de a
p„trunde, f„r„ drept, Ón zonele prev„zute la art. 1 ∫i 2 ∫i
de a refuza p„r„sirea lor constituie infrac˛iune ∫i se
pedepse∫te cu amend„ de la 300 lei la 15.000 lei sau cu
Ónchisoare de la 3 luni la 1 an.
(2) Œn cazul Ón care fapta se s„v‚r∫e∫te de o persoan„
av‚nd asupra sa o arm„, de dou„ sau mai multe persoane
Ómpreun„, Ón timpul nop˛ii ori prin violen˛„, pedeapsa este
Ónchisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 5. — (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea Ón
stare de neÓntrebuin˛are a c„ii ferate, a materialului rulant,
precum ∫i a instala˛iilor, accesoriilor sau a altor
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componente ale acestora constituie infrac˛iunea de
distrugere ∫i se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 2 la
10 ani.
(2) Tentativa la faptele prev„zute la alin. (1) se
pedepse∫te.
Art. 6. — (1) Sustragerea de componente ale c„ii
ferate, de bunuri din vagoanele care sunt Ón compunerea
unui tren aflat Ón circula˛ie sau programat pentru circula˛ie
constituie infrac˛iunea de furt calificat ∫i se pedepse∫te cu
Ónchisoare de la 3 la 15 ani.

persoan„ cu atribu˛ii Ón siguran˛a circula˛iei pe calea ferat„,
la maximul pedepsei prev„zute pentru fapta comis„ se
poate ad„uga un spor de p‚n„ la 2 ani.
Art. 8. — Infrac˛iunile contra vie˛ii ∫i integrit„˛ii
corporale, s„v‚r∫ite asupra unui angajat al c„ilor ferate sau
a unei alte persoane cu atribu˛ii Ón siguran˛a circula˛iei pe
calea ferat„, Ón timpul activit„˛ii, se sanc˛ioneaz„ cu
pedeapsa prev„zut„ de lege pentru fapta s„v‚r∫it„, la
maximul special, dac„ acesta nu este Óndestul„tor,

(2) Dac„ fapta prev„zut„ la alin. (1) a avut ca urmare
o tulburare grav„ Ón activitatea de transport pe calea ferat„
sau a produs poluarea mediului Ónconjur„tor ori degradarea
grav„ a solului se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 12 la
20 de ani.

put‚ndu-se ad„uga un spor de p‚n„ la 3 ani, care nu

(3) Tentativa la faptele prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se
pedepse∫te.

Hot„r‚rea Guvernului nr. 203/1994 pentru stabilirea ∫i

Art. 7. — Dac„ faptele prev„zute la art. 5 ∫i 6 sunt
s„v‚r∫ite de c„tre un angajat al c„ii ferate sau de c„tre o

pe c„ile ferate rom‚ne, republicat„, cu modific„rile

poate dep„∫i o treime din acest maxim.
Art. 9. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi se
abrog„ pct. 13, 15, 44, 45 ∫i 48 ale alin. 1 al art. 12 din
sanc˛ionarea contraven˛iilor la normele privind transporturile
ulterioare.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

MIRON TUDOR MITREA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 11 octombrie 2005.
Nr. 289.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind unele m„suri
pentru prevenirea ∫i combaterea fenomenului infrac˛ional
Ón domeniul transportului pe calea ferat„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind unele m„suri pentru
prevenirea ∫i combaterea fenomenului infrac˛ional Ón domeniul transportului
pe calea ferat„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 10 octombrie 2005.
Nr. 996.
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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 428
din 13 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, republicat„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Maria Bratu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
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 prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al imobilelor preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989,
republicat„, excep˛ie ridicat„ de Mioara Popescu ∫i Ca∫in
Popescu Ón Dosarul nr. 13.054/2004 al Judec„toriei
Sectorului 1 Bucure∫ti.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea
excep˛iei, invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie.

Constitu˛ie. Œn ceea ce prive∫te criticile de neconstitu˛ionalitate
care vizeaz„ Ónc„lcarea art. 53 din Constitu˛ie, apreciaz„
c„ acestea sunt Óntemeiate. Œn argumentarea acestei opinii
arat„ îc„ nici una din situa˛iile expuse limitativ Ón textul
constitu˛ional nu se reg„se∫te Ón cazul art. 46 alin. (5)“ ∫i
c„ înecesitatea asigur„rii securit„˛ii ∫i stabilit„˛ii raportului
juridic r„m‚ne un principiu de drept, care nu poate
conduce la limitarea unor drepturi, c‚t„ vreme nu sunt
incidente cazurile enumerate restrictiv de articolul
constitu˛ional invocat“.
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„ excep˛ia ca neÓntemeiat„, invoc‚nd
jurispruden˛a Cur˛ii Ón materie.
Avocatul Poporului consider„ prevederile legale criticate
ca fiind constitu˛ionale, invoc‚nd, de asemenea,
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 27 ianuarie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 13.054/2005, Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 46 alin. (5) din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor
preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de Mioara Popescu ∫i
Ca∫in Popescu.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ prevederile criticate contravin art. 16
alin. (1), art. 21 alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 53 alin. (1) ∫i (2) din
Constitu˛ie, av‚nd Ón vedere caracterul imprescriptibil al
dreptului de proprietate.
Instan˛a de judecat„ consider„ c„ prevederea legal„
criticat„ nu contravine dispozi˛iilor art. 16 alin. (1) din

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului ∫i al Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, prevederile
legale criticate, raportate la dispozi˛iile Constitu˛iei, precum
∫i prevederile 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, 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„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
observ„ c„, ulterior sesiz„rii, Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al imobilelor preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 75 din
14 februarie 2001, a fost modificat„ prin titlul I al Legii
nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i
justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, publicat„ Ón
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Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie
2005, ∫i apoi republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005. Dup„ republicare,
textele de lege au fost renumerotate. Astfel, art. 46
alin. (5) a devenit art. 45 alin. (5), av‚nd aceea∫i redactare.
A∫adar, Curtea va exercita controlul de constitu˛ionalitate
asupra prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001,
republicat„, care au urm„torul con˛inut: îPrin derogare de la
dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la
ac˛iune se prescrie Ón termen de un an de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei legi.“
Textele constitu˛ionale considerate a fi Ónc„lcate sunt
cele ale art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 53
alin. (1) ∫i (2), av‚nd urm„toarea redactare:
— Art. 16 alin. (1): îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a
autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.“;
— Art. 21 alin. (1) ∫i (2): î(1) Orice persoan„ se poate
adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a
intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.“;
— Art. 53: î(1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i
poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune,
dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, a
s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a libert„˛ilor
cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale; prevenirea
consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este
necesar„ Óntr-o societate democratic„. M„sura trebuie s„ fie
propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o, s„ fie aplicat„ Ón
mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei
dreptului sau a libert„˛ii“.
Asupra constitu˛ionalit„˛ii prevederilor art. 46 alin. (5),
prin raportare la textele constitu˛ionale invocate ∫i Ón spe˛a
de fa˛„, Curtea s-a pronun˛at prin mai multe decizii. Astfel,
prin deciziile nr. 296 din 8 iulie 2003, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 577 din
12 august 2003, nr. 480 din 11 decembrie 2003, publicat„

Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 126 din
12 februarie 2004, nr. 9 din 20 ianuarie 2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 95 din
2 februarie 2004, ∫i nr. 91 din 4 martie 2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 345 din
20 aprilie 2004, s-a re˛inut c„ institu˛ia prescrip˛iei, Ón
general, ∫i termenele Ón raport cu care Ó∫i produce efectele
aceasta nu pot fi considerate ca Óngr„diri ale accesului
liber la justi˛ie, dimpotriv„, prin stabilirea lor se asigur„ un
climat de ordine, indispensabil exercit„rii Ón condi˛ii optime
a unui drept constitu˛ional, prevenindu-se eventualele
abuzuri ∫i limit‚ndu-se efectele negative asupra stabilit„˛ii
∫i securit„˛ii raporturilor juridice civile.
De asemenea, Curtea a re˛inut c„ exercitarea unui
drept de c„tre titularul s„u nu poate avea loc dec‚t Óntr-un
anumit cadru, stabilit de legiuitor, cu respectarea unor
exigen˛e, c„rora li se subsumeaz„ ∫i instituirea termenelor
de prescrip˛ie, la expirarea c„rora valorificarea respectivului
drept nu mai este posibil„. Art. 46 alin. (5) din Legea
nr. 10/2001 recunoa∫te dreptul titularului la exercitarea
ac˛iunii Ón constatarea nulit„˛ii absolute a actelor juridice de
Ónstr„inare a imobilelor preluate Ón mod abuziv. Se asigur„
posibilitatea de valorificare a acestuia Ón cadrul unui termen
impus de ra˛iuni sociale majore, respectiv de evitarea unor
st„ri de incertitudine prelungite Ón ceea ce prive∫te
raporturile juridice civile, Ón vederea garant„rii stabilit„˛ii ∫i
securit„˛ii acestora.
™i, Ón sf‚r∫it, Curtea a re˛inut c„ imprescriptibilitatea
unor drepturi, consfin˛it„, Ón anumite cazuri, cu titlu de
principiu Ón legisla˛ia civil„, nu este consacrat„ ca atare de
Constitu˛ie. A∫a fiind, legiuitorul poate, Ón considerarea unor
ra˛iuni majore, s„ deroge de la acest principiu, a∫a cum a
procedat prin norma dedus„ controlului, f„r„ a putea
califica reglementarea respectiv„ ca fiind neconstitu˛ional„.
At‚t considerentele, c‚t ∫i solu˛iile acestor decizii sunt
valabile ∫i Ón cauza de fa˛„, Óntruc‚t nu au intervenit
elemente noi de natur„ a determina o reconsiderare a
jurispruden˛ei Cur˛ii.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) 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. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al imobilelor preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, republicat„, excep˛ie ridicat„
de Mioara Popescu ∫i Ca∫in Popescu Ón Dosarul nr. 13.054/2004 al Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 492
din 29 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 7/2001
privind impozitul pe venit, precum ∫i ale art. 113 ∫i 120 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Florentina Balt„
Valentina B„rb„˛eanu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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 prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 7/2001 privind
impozitul pe venit, precum ∫i ale art. 112 ∫i 119 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„, excep˛ie ridicat„ de Vasile Opri∫ Ón
Dosarul nr. 1.919/2005 al Cur˛ii de Apel Cluj — Sec˛ia
comercial„, de contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal, pentru partea Administra˛ia Finan˛elor
Publice a Municipiului Zal„u, r„spunde Agen˛ia Na˛ional„
de Administrare Fiscal„ prin domnul Ionu˛ Cristian Mirea
Buturuga, consilier juridic cu delega˛ie la dosar. Se
constat„ lipsa autorului excep˛iei, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza afl‚ndu-se Ón stare de judecat„, Curtea acord„
cuv‚ntul reprezentantului Administra˛iei Finan˛elor Publice a
Municipiului Zal„u, care solicit„ respingerea acesteia.
Consider„ c„ dispozi˛iile de lege criticate nu contravin, sub
nici un aspect, prevederilor constitu˛ionale invocate. Astfel,
arat„ c„, pentru cazul Ón care contribuabilul are dreptul de
a solicita restituirea sumelor de la buget, art. 119 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 prevede o just„
desp„gubire a acestuia, stabilind c„, de la expirarea
termenului de 60 de zile prev„zut de art. 112 alin. (2)
pentru restituirea acestor sume, se vor calcula dob‚nzi. Mai
arat„ c„, Ón spe˛„, suma re˛inut„ autorului excep˛iei nu
reprezint„ un impozit nedatorat, îÓntruc‚t acesta a fost
calculat cu respectarea reglement„rilor legale Ón vigoare,
fiind un impozit anticipat stabilit pe baza veniturilor lunare
realizate de contribuabil Ón anul 2003“.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere ca inadmisibil„ a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 7/2001, Óntruc‚t
aceasta a fost abrogat„ Ón mod expres prin Legea

nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Œn ceea ce prive∫te
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a art. 112 ∫i 119 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003, apreciaz„ c„ se impune
a fi respins„ ca neÓntemeiat„, consider‚nd c„ dispozi˛iile
art. 1 alin. (3) din Constitu˛ie, la care Ó∫i raporteaz„ critica
autorul excep˛iei, nu sunt incidente Ón cauz„.
La dosar, autorul excep˛iei a depus note scrise prin
care solicit„ admiterea acesteia. Arat„ c„ textele de lege
criticate Óncalc„ principiile statului de drept consfin˛ite Ón
art. 1 din Constitu˛ie, Óntruc‚t înu precizeaz„ reactualizarea
∫i acordarea dob‚nzii legale pentru impozitul restituit de
organul fiscal“, cu referire la impozitul re˛inut din salariul
func˛ionarilor publici, care reprezint„ o categorie
profesional„ ce nu are dreptul de a ob˛ine alte venituri Ón
afara celor din salarii. De asemenea, solicit„ Cur˛ii
Constitu˛ionale s„ statueze Ón sensul c„ sumele re˛inute de
stat trebuie s„ aib„ acela∫i regim ca ∫i penalit„˛ile
percepute de acesta la plata cu Ónt‚rziere a utilit„˛ilor.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 20 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.919/2005, Curtea de Apel Cluj — Sec˛ia
comercial„, de contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 7/2001 privind
impozitul pe venit, precum ∫i ale art. 112 ∫i 119 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„.
Excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„ de Vasile
Opri∫ Óntr-o cauz„ civil„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea
recursului formulat Ómpotriva sentin˛ei prin care Tribunalul
S„laj a respins cererea sa prin care a solicitat
Administra˛iei Finan˛elor Publice a Municipiului Zal„u plata
sumei reactualizate reprezent‚nd impozitul pe venit pentru
anul 2003, re˛inut Ón plus, precum ∫i dob‚nzi legale,
actualizate la data pl„˛ii.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile de lege criticate Óncalc„
principiile statului de drept, statuate de art. 1 alin. (3) din
Constitu˛ie, Óntruc‚t înu prev„d reactualizarea ∫i plata
dob‚nzii legale pentru sumele re˛inute ca impozit anticipat
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∫i restituite contribuabilului, atunci c‚nd e vorba de impozit
pe salarii, cu prec„dere la func˛ionarii publici care nu au
venituri dec‚t din salariu“.
Curtea de Apel Cluj — Sec˛ia comercial„, de contencios
administrativ ∫i fiscal apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor Ordonan˛ei Guvernului
nr. 7/2001, Ón Óntregul s„u, este inadmisibil„, Óntruc‚t,
potrivit dispozi˛iilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Curtea Constitu˛ional„ decide asupra excep˛iilor ridicate Ón
fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti privind neconstitu˛ionalitatea
unei legi sau ordonan˛e ori a unei dispozi˛ii dintr-o lege
sau dintr-o ordonan˛„ Ón vigoare. Œn ceea ce prive∫te
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 112 ∫i
119 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003, care se refer„
la restituirea c„tre debitori a unor sume ∫i, respectiv, la
dob‚nzile ce se acord„ pentru sumele de restituit sau de
rambursat la buget, consider„ c„ este neÓntemeiat„ fa˛„ de
con˛inutul art. 1 alin. (3) din Constitu˛ie.
Potrivit prevederilor 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 precizeaz„ c„ Ordonan˛a Guvernului
nr. 7/2001 a fost abrogat„ expres prin art. 298 alin. (1)
pct. 24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, iar Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Curtea Constitu˛ional„ se pronun˛„ numai
asupra excep˛iilor de neconstitu˛ionalitate av‚nd ca obiect
dispozi˛ii legale Ón vigoare. Œn consecin˛„, consider„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor Ordonan˛ei
Guvernului nr. 7/2001 este inadmisibil„. Referitor la critica
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 112 ∫i 119 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 prin raportare la art. 1
alin. (3) din Constitu˛ie, care consacr„ principiile statului de
drept, arat„ c„ nu este Óntemeiat„, Óntruc‚t textul
constitu˛ional invocat nu este incident Ón cauz„. Mai arat„
c„ nu poate fi re˛inut„ nici critica referitoare la faptul c„
art. 112 ∫i 119 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 nu
prev„d reactualizarea ∫i plata dob‚nzii legale, îav‚nd Ón
vedere c„ art. 119 alin. (1) din Codul de procedur„ fiscal„
consacr„ dreptul contribuabilului la dob‚nda aferent„
sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, aceasta
calcul‚ndu-se din ziua urm„toare expir„rii termenelor
prev„zute de art. 112 alin. (2) ∫i art. 199 din acela∫i cod,
cuantumul acestei dob‚nzi fiind acela∫i cu cel al dob‚nzilor
datorate pentru neplata la scaden˛„ a obliga˛iilor fiscale“.
De asemenea, mai arat„ c„, Ón temeiul art. 2 alin. (3) din
Codul de procedur„ fiscal„, devin aplicabile ∫i prevederile

art. 371 2 din Codul de procedur„ civil„, referitoare la
actualizarea obliga˛iei de plat„ cuprinse Ón titlul executoriu.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor Ordonan˛ei Guvernului
nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, Ón Óntregul s„u, este
inadmisibil„, Óntruc‚t, la data sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale,
acestea erau abrogate; or, potrivit prevederilor art. 29
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitu˛ional„ se
pronun˛„ numai asupra excep˛iilor de neconstitu˛ionalitate
av‚nd ca obiect dispozi˛ii legale Ón vigoare. Consider„ c„
prevederile art. 112 ∫i 119 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 sunt constitu˛ionale, dispozi˛iile art. 1 alin. (3)
din Constitu˛ie, invocate de autorul excep˛iei, neav‚nd
inciden˛„ Ón cauz„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului ∫i al Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile autorului excep˛iei,
concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate
la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie,
conform Óncheierii de sesizare, prevederile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, Ón
integralitatea sa, precum ∫i prevederile art. 112 ∫i 119 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. Ulterior
sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale, Ón temeiul art. III din
Ordonan˛a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea ∫i
completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur„ fiscal„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 210/2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 580
din 5 iulie 2005, Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 a fost
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 863 din 26 septembrie 2005, d‚ndu-se textelor o nou„
numerotare. Astfel, art. 112 ∫i 119 au devenit art. 113,
respectiv art. 120. Acestea au urm„torul con˛inut:
— Art. 113: î(1) Se restituie, la cerere, debitorului
urm„toarele sume:
a) cele pl„tite f„r„ existen˛a unui titlu de crean˛„;
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b) cele pl„tite Ón plus fa˛„ de obliga˛ia fiscal„;
c) cele pl„tite ca urmare a unei erori de calcul;
d) cele pl„tite ca urmare a aplic„rii eronate a prevederilor
legale;
e) cele de rambursat de la bugetul de stat;
f) cele stabilite prin hot„r‚ri ale organelor judiciare sau ale
altor organe competente potrivit legii;
g) cele r„mase dup„ efectuarea distribuirii prev„zute la
art. 167;
h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau
din re˛inerile prin poprire, dup„ caz, Ón temeiul hot„r‚rii
judec„tore∫ti prin care se dispune desfiin˛area execut„rii silite.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), sumele de
restituit reprezent‚nd diferen˛e de impozite rezultate din
regularizarea anual„ a impozitului pe venit datorat de
persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale
competente, Ón termen de cel mult 60 de zile de la data
comunic„rii deciziei de impunere.
(3) Diferen˛ele de impozit pe venit de restituit mai mici de
5 lei (RON) vor r„m‚ne Ón eviden˛a fiscal„ spre a fi
compensate cu datorii viitoare, urm‚nd a se restitui atunci c‚nd
suma cumulat„ a acestora dep„∫e∫te limita men˛ionat„.
(4) Prin excep˛ie de la alin. (3), diferen˛ele mai mici de 5 lei
(RON) se vor putea restitui Ón numerar numai la solicitarea
contribuabilului.
(5) Œn cazul restituirii sumelor Ón valut„ confiscate, aceasta
se realizeaz„ conform legii, Ón lei la cursul de referin˛„ al pie˛ei
valutare pentru euro, comunicat de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, de la data r„m‚nerii definitive ∫i irevocabile a
hot„r‚rii judec„tore∫ti prin care se dispune restituirea.
(6) Dac„ debitorul Ónregistreaz„ obliga˛ii fiscale restante,
sumele prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se vor restitui numai dup„
efectuarea compens„rii potrivit prezentului cod.
(7) Œn cazul Ón care suma de rambursat sau de restituit este
mai mic„ dec‚t obliga˛iile fiscale restante ale debitorului, se va
efectua compensarea p‚n„ la concuren˛a sumei de rambursat
sau de restituit.
(8) Œn cazul Ón care suma de rambursat sau de restituit este
mai mare dec‚t suma reprezent‚nd obliga˛ii fiscale restante
ale debitorului, se va efectua compensarea p‚n„ la concuren˛a
obliga˛iilor fiscale restante, diferen˛a rezultat„ restituindu-se
debitorului.
(9) Procedura de restituire ∫i de rambursare a sumelor de la
buget, inclusiv modalitatea de acordare a dob‚nzilor prev„zute
la art. 120, se aprob„ prin ordin al ministrului finan˛elor
publice.“;
— Art. 120: î(1) Pentru sumele de restituit sau de
rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dob‚nd„ din
ziua urm„toare expir„rii termenului prev„zut de art. 113
alin. (2) sau art. 199, dup„ caz. Acordarea dob‚nzilor se face
la cererea contribuabililor.

(2) Nivelul dob‚nzii este cel prev„zut la art. 116 alin. (5) ∫i
se suport„ din acela∫i buget din care se restituie ori se
ramburseaz„, dup„ caz, sumele solicitate de c„tre pl„titori.“
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
textele de lege criticate contravin dispozi˛iilor art. 1 alin. (3)
din Constitu˛ie, care au urm„torul cuprins:
— Art. 1 alin. (3): îRom‚nia este stat de drept,
democratic ∫i social, Ón care demnitatea omului, drepturile ∫i
libert„˛ile cet„˛enilor, libera dezvoltare a personalit„˛ii umane,
dreptatea ∫i pluralismul politic reprezint„ valori supreme, Ón
spiritul tradi˛iilor democratice ale poporului rom‚n ∫i idealurilor
Revolu˛iei din decembrie 1989, ∫i sunt garantate.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
Autorul excep˛iei a invocat neconstitu˛ionalitatea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,
Ón integralitatea sa. Se observ„ Óns„ c„, la data sesiz„rii
Cur˛ii Constitu˛ionale, actul normativ criticat era abrogat
expres prin art. 298 alin. (1) pct. 24 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Conform dispozi˛iilor
art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, îCurtea
Constitu˛ional„ decide asupra excep˛iilor ridicate Ón fa˛a
instan˛elor judec„tore∫ti sau de arbitraj comercial privind
neconstitu˛ionalitatea unei legi sau ordonan˛e ori a unei
dispozi˛ii dintr-o lege sau dintr-o ordonan˛„ Ón vigoare (...)“.
Prin urmare, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor
Ordonan˛ei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
este inadmisibil„.
De asemenea, autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
critic„ ∫i dispozi˛iile art. 113 — îRestituiri de sume“ ∫i
art. 120 — îDob‚nzi Ón cazul sumelor de restituit sau de
rambursat de la buget“

din

Ordonan˛a

Guvernului

nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„. Autorul
excep˛iei nu argumenteaz„ Óns„ pretinsa contradictorialitate
dintre acestea ∫i cele ale art. 1 alin. (3) din Constitu˛ie, la
care Ó∫i raporteaz„ critica, limit‚ndu-se la simpla afirmare a
neconstitu˛ionalit„˛ii acestora. A∫a cum se observ„ ∫i din
denumirile

marginale,

textele

de

lege

criticate

reglementeaz„ aspecte referitoare la modul de restituire a
unor diferite tipuri de sume de la buget, precum ∫i la
acordarea dob‚nzilor. Or, textul amintit din Legea
fundamental„ statueaz„ principiile pe care se Óntemeiaz„
statul rom‚n. De aceea, nu se poate stabili inciden˛a
acestora Ón solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Ca atare, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor
art. 113 ∫i 120 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„ va fi respins„ ca
neÓntemeiat„.
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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:

I. Respinge ca inadmisibil„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 7/2001
privind impozitul pe venit, excep˛ie ridicat„ de Vasile Opri∫ Ón Dosarul nr. 1.919/2005 al Cur˛ii de Apel Cluj — Sec˛ia
comercial„, de contencios administrativ ∫i fiscal.
II. Respinge ca neÓntemeiat„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 113 ∫i 120 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón acela∫i dosar.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Valentina B„rb„˛eanu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR

ORDIN
privind acordarea titlului de parc industrial Societ„˛ii Comerciale îARC Parc Industrial“ — S.R.L. Dej
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea
unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 194/2004, cu modific„rile ulterioare, ale art. 4 ∫i art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea ∫i func˛ionarea parcurilor industriale, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 490/2002, cu modific„rile ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Instruc˛iunile de acordare ∫i anulare a titlului de parc
industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei nr. 264/2002,
Ón temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul administra˛iei ∫i internelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se acord„ titlul de parc industrial Societ„˛ii
Comerciale îARC Parc Industrial“ — S.R.L. Dej, denumit„
mai jos societate-administrator, av‚nd num„rul de
Ónregistrare la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Cluj J12/2306/2005, cod unic de Ónregistrare
17706087 ∫i sediul social Ón Cluj-Napoca, str. Godeanu
nr. 12, ap. 50, jude˛ul Cluj.

Art. 2. — (1) Titlul de parc industrial este valabil pentru
terenul care are urm„toarele date de identificare:
a) este situat Ón municipiul Dej, str. V‚lcele f„r„ num„r,
jude˛ul Cluj, ∫i este delimitat la nord de terenuri aflate Ón
proprietate privat„, la est de canal ∫i drum, la vest de
drum ∫i terenuri aflate Ón proprietate privat„ ∫i la sud de
un drum betonat;
b) are o suprafa˛„ de 40,185 ha;
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c) se afl„ Ón folosin˛a societ„˛ii-administrator pe o
perioad„ de 30 de ani.
(2) Amplasamentul parcului industrial este prev„zut Ón
anexa la prezentul ordin, care se comunic„ celor interesa˛i
de c„tre direc˛ia de specialitate din cadrul Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor.
Art. 3. — Titlul de parc industrial se acord„ pe o
perioad„ de 30 de ani, Ón condi˛iile respect„rii
caracteristicilor de parc industrial prev„zute de legisla˛ia Ón
vigoare.
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p‚n„ la data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I;
b) datele de identificare a fiec„rui agent economic cu
care Óncheie contract de amplasare Ón parcul industrial, Ón
termen de 7 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentului
ordin;
c) rapoartele semestriale privind activit„˛ile realizate Ón
parcul industrial.
Art. 5. — Societatea-administrator, de˛in„toare a titlului

Art. 4. — Societatea-administrator transmite Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor:

de parc industrial, urm„re∫te realizarea obiectivelor

a) datele de identificare a fiec„rui agent economic cu
care a Óncheiat contract de amplasare Ón parcul industrial,

anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul

prev„zute la art. 1 alin. (1) din Instruc˛iunile de acordare ∫i
ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei nr. 264/2002.

p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 10 octombrie 2005.
Nr. 972.

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Preciz„rilor metodologice ce trebuie avute Ón vedere la Óntocmirea
∫i depunerea situa˛iilor financiare ale institu˛iilor publice la data de 30 septembrie 2005
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 ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 4 din Legea contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Preciz„rile metodologice ce trebuie

Art. 2. — Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a

avute Ón vedere la Óntocmirea ∫i depunerea situa˛iilor

sistemului de decont„ri Ón sectorul public va lua m„suri

financiare ale institu˛iilor publice la data de 30 septembrie

pentru ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

2005, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din

Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul

prezentul ordin.

Oficial al Rom‚niei, Partea I.
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 7 octombrie 2005.
Nr. 1.494.
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ANEX√

PRECIZ√RI METODOLOGICE
ce trebuie avute Ón vedere la Óntocmirea ∫i depunerea situa˛iilor financiare ale institu˛iilor publice
la data de 30 septembrie 2005
Situa˛iile financiare centralizate privind patrimoniul aflat
Ón administrare ∫i execu˛ia bugetar„, care se Óntocmesc de
ministere, celelalte organe de specialitate ale administra˛iei
publice centrale ∫i de alte autorit„˛i publice, precum ∫i
situa˛iile financiare centralizate privind patrimoniul aflat Ón
administrare ∫i execu˛ia bugetelor locale, care se Óntocmesc
de direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti, se depun la Ministerul Finan˛elor
Publice — Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a
sistemului de decont„ri Ón sectorul public p‚n„ la data de
15 noiembrie 2005.
Situa˛iile financiare se depun la organul ierarhic superior
la termenele stabilite de acesta Ón cadrul termenului stabilit
prin prezentele preciz„ri.
Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea
nr. 348/2004 privind denominarea monedei na˛ionale,
modificat„ prin Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2005, ∫i ale
Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 1.840/2004 pentru
aprobarea Preciz„rilor referitoare la unele m„suri care
trebuie luate pentru punerea Ón aplicare a Legii
nr. 348/2004 privind denominarea monedei na˛ionale, din
data de 1 iulie 2005 institu˛iile publice Óntocmesc situa˛ii
financiare (bilan˛, cont de execu˛ie bugetar„ ∫i anexe)
numai Ón moned„ nou„, la nivel de leu, f„r„ subdiviziuni.
Situa˛iile financiare la data de 30 septembrie 2005 se
Óntocmesc pe formularele elaborate de Ministerul Finan˛elor
Publice Ón anul 2005, Ón structura prev„zut„ Ón cuprinsul
Ónscris pe coperta caietelor pentru îINSTITUﬁII PUBLICE“,
îUNIT√ﬁI ADMINISTRATIV-TERITORIALE“ (comune, ora∫e, municipii
∫i jude˛e).
La elaborarea noilor formulare s-au avut Ón vedere
modific„rile intervenite Ón Planul de conturi pentru institu˛iile
publice ∫i Ón Clasifica˛ia indicatorilor privind finan˛ele
publice, precum ∫i prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2005 nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Legii bugetului asigur„rilor sociale de stat
pe anul 2005 nr. 512/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare. Modelul situa˛iilor financiare poate fi desc„rcat de
pe pagina de web a Ministerului Finan˛elor Publice, la
adresa www.mfinante.ro, legisla˛ie, reglement„ri contabile.
1. La Óntocmirea ∫i depunerea situa˛iilor financiare la
data de 30 septembrie 2005 se vor avea Ón vedere
urm„toarele:
1.1. Normele metodologice privind reevaluarea ∫i
amortizarea activelor fixe aflate Ón patrimoniul institu˛iilor
publice ∫i al persoanelor juridice f„r„ scop patrimonial,
aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 1.487/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 788 din 7 noiembrie 2003, cu modific„rile ∫i

complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„
astfel:
— Alineatul (1) al articolului 3 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 3. — (1) Bunurile din patrimoniul cultural na˛ional
vor fi reevaluate de c„tre evaluatori autoriza˛i Ón condi˛iile
legii, p‚n„ la data de 31 decembrie 2007, rezultatele
reevalu„rii urm‚nd a fi Ónregistrate Ón contabilitate p‚n„ la
finele anului 2007.“
— Alineatul (5) al articolului 3 va avea urm„torul
cuprins:
î(5) Documentele aflate Ón colec˛iile bibliotecilor, care au
statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate
Ón categoria bunurilor culturale care fac parte din
patrimoniul cultural na˛ional mobil, nu sunt active fixe ∫i
sunt eviden˛iate, gestionate ∫i inventariate Ón condi˛iile legii.“
— Alineatul (1) al articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 4. — (1) a) Activele fixe corporale prev„zute la
art. 3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 81/2003 privind
reevaluarea ∫i amortizarea activelor fixe aflate Ón
patrimoniul institu˛iilor publice, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003,
aprobat„ prin Legea nr. 493/2003, modificat„ prin
Ordonan˛a Guvernului nr. 3/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 72 din 21 ianuarie 2005,
sunt bunurile Ónregistrate Ón eviden˛a tehnic-operativ„ potrivit
pct. 5 din Normele metodologice privind Ónregistrarea Ón
contabilitate a bunurilor care alc„tuiesc domeniul public al
statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.031/1999, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 620 din 17 decembrie
1999.
b) Tot p‚n„ la data de 31 decembrie 2007 se
reevalueaz„ ∫i bunurile apar˛in‚nd domeniului public al
statului, Ónregistrate la valoarea de «0,01» lei noi potrivit
prevederilor art. 5 ∫i 6 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 59/2005 privind unele m„suri de natur„
fiscal„ ∫i financiar„ pentru punerea Ón aplicare a Legii
nr. 348/2004 privind denominarea monedei na˛ionale,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 556
din 29 iunie 2005.
c) Activele fixe corporale aflate Ón proprietatea public„ ∫i
care Ón prezent sunt Ónregistrate Ón eviden˛a tehnicoperativ„ Ón unit„˛i naturale sau natural-conven˛ionale vor fi
evaluate dup„ metodologia stabilit„ de fiecare minister,
autoritate a administra˛iei publice centrale sau locale, dup„
caz, ∫i vor fi Ónregistrate Ón contabilitate p‚n„ la finele
anului 2007.
d) Œn situa˛ia Ón care institu˛iile publice primesc active
fixe transferate de la alte institu˛ii, care au durata normal„
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Soldul debitor al contului reprezint„ crean˛ele fiscale ale
debitorilor pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate
la un moment dat.

de utilizare expirat„ ∫i au fost amortizate integral, o nou„
durat„ ∫i o nou„ valoare se vor stabili pe baza raportului
Óntocmit de speciali∫ti ∫i cu aprobarea ordonatorului de
credite.“

Contul 937 îCrean˛e fiscale pentru care s-a declarat
starea de insolvabilitate a debitorului“ se raporteaz„ Ón
anexa nr. 22a îSitua˛ia sumelor eviden˛iate Ón conturi Ón
afara bilan˛ului rezultate din opera˛iuni ce decurg din
administrarea veniturilor bugetului general consolidat“ pe
r‚ndul 07, care se adun„ la TOTALUL de la r‚ndul 08.

1.2. La Ónregistrarea Ón contabilitate a diferen˛elor
rezultate Ón urma opera˛iunii de conversie se vor avea Ón
vedere prevederile pct. 21 ∫i 22 din Preciz„rile pentru
aplicarea prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 59/2005 privind unele m„suri de natur„ fiscal„ ∫i
financiar„ pentru punerea Ón aplicare a Legii nr. 348/2004
privind denominarea monedei na˛ionale, aprobate prin
Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 978/2005, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 651 din
22 iulie 2005.

1.4. Potrivit prevederilor Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind Ónregistrarea Ón contabilitate a bunurilor care
alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, bunurile care apar˛in domeniului
public al statului sau unit„˛ilor administrativ-teritoriale se
Ónregistreaz„ Ón eviden˛a contabil„ a institu˛iilor publice care
le au Ón administrare.

1.3. Œn aplicarea prevederilor art. 171 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón
Planul de conturi pentru institu˛iile publice, aprobat prin
Ordinul ministrului finan˛elor nr. 324/1984, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se introduce contul Ón afara
bilan˛ului 937 îCrean˛e fiscale pentru care s-a declarat
starea de insolvabilitate a debitorului“.

La art. 1 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 70/2002
privind administrarea unit„˛ilor sanitare publice de interes
jude˛ean ∫i local, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 99/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
precizeaz„ c„ terenurile ∫i cl„dirile Ón care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea unit„˛ile sanitare publice de interes jude˛ean sau
local, sunt parte integrant„ a domeniului public al jude˛elor,
comunelor, ora∫elor ∫i municipiilor ∫i se dau Ón
administrarea unit„˛ilor sanitare publice prin hot„r‚re a
consiliului jude˛ean, Consiliului General al Municipiului
Bucure∫ti sau a consiliului local, dup„ caz, Ón condi˛iile
legii.

Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ˛in eviden˛a
crean˛elor fiscale sc„zute din contabilitatea acestora, Ón
cazul Ón care debitorii se g„sesc Ón stare de insolvabilitate,
Ón condi˛iile legii.
Contabilitatea analitic„ se ˛ine pe fiecare debitor.
Œn debitul contului se Ónregistreaz„ crean˛ele fiscale ale
debitorilor declara˛i Ón stare de insolvabilitate, pentru care
organele de executare au dispus scoaterea acestora din
eviden˛a curent„ ∫i trecerea Óntr-o eviden˛„ separat„, iar Ón
credit, sumele aferente debitelor ca urmare a constat„rii
unor venituri sau bunuri urm„ribile, dob‚ndite de debitori
dup„ declararea st„rii de insolvabilitate, care se supun
execut„rii silite, precum ∫i stingerea crean˛elor fiscale la
Ómplinirea termenului de prescrip˛ie a dreptului de a cere
executarea silit„.

%
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Œn aplicarea acestor prevederi se efectueaz„ urm„toarele
Ónregistr„ri contabile:
a) la unit„˛ile sanitare publice de interes jude˛ean sau
local:
— valoarea terenurilor ∫i cl„dirilor Ón care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea, preluate Ón administrare Ón baza hot„r‚rii
consiliului jude˛ean, a Consiliului General al Municipiului
Bucure∫ti sau a consiliului local, dup„ caz:

=

308 îFondul bunurilor care alc„tuiesc

011 îTerenuri“

domeniul public al unit„˛ii

012 îAmenaj„ri la terenuri“

administrativ-teritoriale“

013 îActive fixe corporale“

b) la unit„˛ile administrativ-teritoriale:

local, predate Ón administrare Ón baza hot„r‚rii consiliului

— valoarea terenurilor ∫i cl„dirilor Ón care Ó∫i desf„∫oar„

jude˛ean, a Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti sau

activitatea unit„˛ile sanitare publice de interes jude˛ean sau
308 îFondul bunurilor care alc„tuiesc

a consiliului local:
=

%

domeniul public al unit„˛ii

011 îTerenuri“

administrativ-teritoriale“

012 îAmenaj„ri la terenuri“
013 îActive fixe corporale“
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Unit„˛ile sanitare publice de interes jude˛ean sau local
care au preluat Ón administrare terenuri ∫i cl„diri care
apar˛in domeniului public al unit„˛ii administrativ-teritoriale
pe raza c„reia Ó∫i desf„∫oar„ activitatea transmit unit„˛ii
administrativ-teritoriale copia notei contabile prin care fac
dovada Ónregistr„rii Ón contabilitate a bunurilor respective,
precum ∫i listele de inventariere anual„ a acestora.
2. Œnregistrarea Ón contabilitatea institu˛iilor publice —
beneficiari finali ai bunurilor ∫i serviciilor finan˛ate din
fonduri externe nerambursabile (PHARE, ISPA etc.):
2.1. Œn conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din
Legea privind finan˛ele publice nr. 500/2002, cu modific„rile
ulterioare, fondurile externe nerambursabile fac parte din
categoria fondurilor publice.
Fondurile externe nerambursabile se aprob„ anual prin
legea bugetar„, ca anex„ la bugetul fiec„rui ordonator
principal de credite, ∫i sunt cuprinse la capitolul 50.30
îFonduri externe nerambursabile“.
2.2. Œn vederea respect„rii prevederilor art. 7 alin. (2)
din Regulamentul Comisiei nr. 2.342/2002 privind regulile
de implementare ale Regulamentului financiar aplicabil
bugetului general al Comunit„˛ilor Europene nr. 1.605/2002,
Ónregistrarea Ón contabilitate a opera˛iunilor privind
contribu˛ia financiar„ nerambursabil„ a Comunit„˛ii
Europene se efectueaz„ Ón euro ∫i Ón lei, la cursul INFOeuro.
Cursul INFO-euro reprezint„ rata de schimb Óntre euro
∫i moneda na˛ional„, este comunicat de Banca Central„
European„ ∫i poate fi g„sit pe site-ul Comisiei Europene la
urm„toarea adres„: http://europa.eu.int/comm/budget/
inforeuro/en/index/htm.
Cursul INFO-euro utilizat la Ónregistrarea Ón contabilitate
a opera˛iunilor din luna curent„ (n) este cel din penultima
zi lucr„toare a lunii precedente (n-1).
Acest curs va fi utilizat de c„tre toate institu˛iile publice
care efectueaz„ opera˛iuni finan˛ate din fonduri comunitare
PHARE, ISPA etc., respectiv: agen˛ii ∫i/sau autorit„˛i de
implementare, institu˛iile publice — beneficiari finali ai
fondurilor respective sub diverse forme: disponibilit„˛i,
bunuri sau servicii.
Elementele monetare exprimate Ón euro: disponibilit„˛i ∫i
depozite bancare, crean˛e ∫i datorii se reevalueaz„ cel
pu˛in trimestrial, la Óntocmirea situa˛iilor financiare, la cursul
INFO-euro comunicat Ón penultima zi lucr„toare a lunii Ón
care se Óntocmesc situa˛iile financiare (de exemplu,
29 septembrie pentru situa˛iile financiare ce se Óntocmesc
la 30 septembrie).
2.3. Potrivit prevederilor art. 41 pct. 1 din Legea
contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„, constituie contraven˛ii
urm„toarele fapte, dac„ nu sunt s„v‚r∫ite Ón astfel de
condi˛ii Ónc‚t, potrivit legii, s„ fie considerate infrac˛iuni:
îde˛inerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de
valoare, numerar ∫i alte drepturi ∫i obliga˛ii, precum ∫i
efectuarea de opera˛iuni economice, f„r„ s„ fie Ónregistrate
Ón contabilitate;“.

Potrivit prevederilor Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonan˛area ∫i plata cheltuielilor
institu˛iilor publice, precum ∫i organizarea, eviden˛a ∫i
raportarea angajamentelor bugetare ∫i legale, aprobate prin
Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.792/2002:
îinstitu˛iile publice, indiferent de subordonare ∫i de modul
de finan˛are a cheltuielilor, au obliga˛ia s„ respecte
procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execu˛iei
bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea,
ordonan˛area ∫i plata cheltuielilor“.
Documentele care atest„ bunurile livrate, lucr„rile
executate ∫i serviciile prestate sau din care reies obliga˛ii
de plat„ certe se vizeaz„ pentru îBun de plat„“ de c„tre
ordonatorul de credite sau de persoana delegat„ cu aceste
atribu˛ii. Prin acordarea semn„turii ∫i men˛iunii îBun de
plat„“ pe factur„ se atest„ c„ serviciul a fost efectuat Ón
mod corespunz„tor de c„tre furnizor ∫i c„ toate pozi˛iile din
factur„ au fost verificate.
îDocumentele care atest„ parcurgerea fazei de lichidare
a cheltuielilor stau la baza Ónregistr„rii Ón contabilitatea
patrimonial„ a institu˛iei publice pentru reflectarea serviciului
efectuat ∫i a obliga˛iei de plat„ fa˛„ de ter˛ii creditori.“
Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, institu˛iile publice —
beneficiari finali ai bunurilor, lucr„rilor ∫i serviciilor finan˛ate
din fonduri externe nerambursabile — vor proceda la
Ónregistrarea Ón contabilitate a acestora, indiferent de modul
de derulare a fondurilor, respectiv prin Oficiul de Pl„˛i ∫i
Contractare PHARE, alte institu˛ii sau prin conturi proprii de
disponibilit„˛i.
2.4. Bunurile achizi˛ionate de c„tre ministere ∫i alte
autorit„˛i ale administra˛iei publice centrale ∫i locale, pl„tite
din mai multe surse, se Ónregistreaz„ Ón contabilitatea
institu˛iilor publice respective, cu Óntreaga valoare a
bunurilor determinate Ón func˛ie de pl„˛ile efectuate din
toate sursele (fonduri externe nerambursabile, cofinan˛are
din buget, credite externe etc.), pe baza documentelor de
recep˛ie ∫i a celorlalte documente care atest„ intrarea Ón
institu˛ie a acestora.
Sumele reprezent‚nd avansuri ∫i pl„˛i intermediare se
vor Ónregistra numai Ón contabilitatea Oficiului de Pl„˛i ∫i
Contractare PHARE, nu ∫i a beneficiarilor finali.
Œn situa˛ia Ón care beneficiarii finali ai bunurilor ∫i
serviciilor achitate din fonduri externe nerambursabile sunt
institu˛ii subordonate ministerelor ∫i altor autorit„˛i publice
centrale sau locale, acestea au obliga˛ia efectu„rii recep˛iei
cantitative ∫i calitative a bunurilor ∫i confirm„rii serviciilor ∫i
transmiterii copiilor de pe documente c„tre institu˛iile
superioare.
Institu˛iile superioare vor Ónregistra Ón contabilitatea
proprie bunurile ∫i serviciile respective, apoi vor Óntocmi
documente de transfer (proces-verbal de predare-primire)
c„tre institu˛iile subordonate — beneficiari finali.
Institu˛iile subordonate — beneficiari finali —
Ónregistreaz„ Ón contabilitatea proprie bunurile ∫i serviciile,
apoi transmit institu˛iilor superioare copia notei contabile
prin care fac dovada Ónregistr„rii Ón contabilitate a bunurilor
∫i serviciilor respective.
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2.4.1. Œnregistrarea Ón contabilitatea institu˛iilor superioare a bunurilor, lucr„rilor ∫i serviciilor
achitate din fonduri PHARE, ISPA etc., de c„tre Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE din
Ministerul Finan˛elor Publice, se efectueaz„ astfel:
— activele fixe necorporale, corporale ∫i Ón curs, potrivit prevederilor Normelor metodologice
privind reevaluarea ∫i amortizarea activelor fixe aflate Ón patrimoniul institu˛iilor publice ∫i al
persoanelor juridice f„r„ scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 1.487/2003, modificate ∫i completate prin Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 117/2004,
Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.912/2004 ∫i Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 467/2005:
%
=
337 îFonduri cu destina˛ie special„“
02 îActive fixe necorporale“
013 îActive fixe corporale“
06 îActive fixe Ón curs“
— bunurile de natura stocurilor:
%
=
337 îFonduri cu destina˛ie special„ “
600 îMateriale“
620 îProduse“
etc.
— obiecte de inventar:
602 îObiecte de inventar Ón magazie“
=
311 îFondul obiectelor de inventar“
— lucr„ri ∫i servicii (asisten˛„ tehnic„, consultan˛„ etc., concretizate sau neconcretizate Ón
manuale de proceduri):
421 îCheltuieli din fonduri
=
337 îFonduri cu destina˛ie special„“
cu destina˛ie special„“
2.4.2. Œnregistrarea Ón contabilitatea institu˛iilor superioare a bunurilor, lucr„rilor ∫i serviciilor
achitate din cofinan˛are de la bugetul de stat:
— numerar Óncasat Ón cont (cofinan˛are de la bugetul de stat):
119 îDisponibil din fonduri cu destina˛ie
=
337 îFonduri cu destina˛ie special„“
special„ ∫i de redistribuire“
— activele fixe necorporale, corporale ∫i Ón curs:
%
=
234 îFurnizori“
02 îActive fixe necorporale“
013 îActive fixe corporale“
06 îActive fixe Ón curs“
— bunurile de natura stocurilor:
%
=
234 îFurnizori“
600 îMateriale“
620 îProduse“
etc.
— obiecte de inventar:
602 îObiecte de inventar Ón magazie“
=
311 îFondul obiectelor de inventar“
2.4.3. Œn contabilitatea institu˛iilor subordonate — beneficiari finali — bunurile ∫i serviciile se
Ónregistreaz„ asem„n„tor pct. 2.4.1.
2.4.4. Œn contabilitatea institu˛iilor finan˛ate din bugetul local (comune, ora∫e, municipii, jude˛e):
— numerar Óncasat Ón cont (fonduri externe nerambursabile):
182 îDisponibil din fonduri externe
=
382 îFonduri externe nerambursabile“
nerambursabile primite de unit„˛ile
administrativ-teritoriale ∫i institu˛ii
sau servicii publice din subordine“
118 îDisponibil Ón valut„ al institu˛iei publice“
Se utilizeaz„ monografia prev„zut„ Ón Normele metodologice privind Ónregistrarea Ón
contabilitate a unit„˛ilor administrativ-teritoriale a unor opera˛iuni ce decurg din aplicarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2003 privind finan˛ele publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 108/2004, aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 706/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 434 din 14 mai 2004.
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— numerar Óncasat Ón cont (cofinan˛area din bugetul de stat — corespunz„tor contului
50.02):
119 îDisponibil din fonduri cu destina˛ie
=
337 îFonduri cu destina˛ie special„“
special„ ∫i de redistribuire“
— cofinan˛area din bugetul local:
%
=
700 îFinan˛are de la buget
220 îDebitori“
privind anul curent“
234 îFurnizori“
410 îCheltuielile institu˛iei publice
finan˛ate de la buget“ etc.
— bunurile ∫i serviciile se Ónregistreaz„ asem„n„tor pct. 2.4.1, Ón situa˛ia Ón care acestea au
fost achitate de c„tre Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE.

2.5. Bunurile ∫i serviciile neÓnregistrate Ón contabilitate
p‚n„ la data prezentelor preciz„ri de c„tre institu˛iile
publice beneficiare de fonduri externe nerambursabile vor fi
inventariate potrivit prevederilor Normelor privind
organizarea ∫i efectuarea inventarierii elementelor de activ
∫i de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor
publice nr. 1.753/2004, iar pe baza rezultatelor inventarierii
∫i a documentelor care atest„ pl„˛ile efectuate vor fi
Ónregistrate Ón contabilitate potrivit pct. 2.4.
2.6. Institu˛iile care au prev„zute Ón bugetul aprobat pe
anul 2005 fonduri externe nerambursabile la capitolul 50.30
îFonduri externe nerambursabile“, derulate prin Oficiul de
Pl„˛i ∫i Contractare PHARE, precum ∫i direct de acestea,
raporteaz„ aceste fonduri Ón anexa nr. 11 îExecu˛ia
fondurilor externe nerambursabile“ (formular din situa˛iile
financiare), care se va completa cu: prevederi ini˛iale,
prevederi definitive ∫i pl„˛i efectuate. Datele raportate vor fi
puse de acord cu cele din eviden˛a agen˛iilor de
implementare, respectiv cu cele Ónscrise Ón conturile de
execu˛ie transmise direc˛iei de specialitate din cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice.
Celelalte fonduri externe nerambursabile care nu sunt
cuprinse Ón bugetul aprobat pe anul 2005 la capitolul 50.30
îFonduri externe nerambursabile“ se raporteaz„ Ón anexa
nr. 15 îDisponibil din mijloace cu destina˛ie special„“.
Ministerul Finan˛elor Publice constat„ prezentarea cu
Ónt‚rziere a situa˛iilor financiare de c„tre unele ministere,
autorit„˛i ale administra˛iei publice centrale ∫i direc˛ii

generale ale finan˛elor publice, fiind pus Ón situa˛ia de a nu
putea prezenta informa˛iile solicitate de conducerea
ministerului, Guvernul Rom‚niei ∫i alte institu˛ii care
monitorizeaz„ buna administrare a patrimoniului ∫i execu˛ia
bugetar„ din sectorul public.
V„ preciz„m c„ pentru Ónl„turarea acestor neajunsuri
Ministerul Finan˛elor Publice se va adresa organelor de
control pentru aplicarea sanc˛iunilor contraven˛ionale
prev„zute de lege.
Nerespectarea reglement„rilor emise de Ministerul
Finan˛elor Publice cu privire la Óntocmirea ∫i depunerea
situa˛iilor financiare periodice stabilite potrivit legii constituie
contraven˛ie, conform prevederilor art. 41 pct. 2 lit. e) din
Legea contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„, ∫i se
sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei la 3.000 lei (RON),
dac„ perioada de Ónt‚rziere pentru Óntocmirea ∫i depunerea
situa˛iilor financiare periodice este cuprins„ Óntre 15 ∫i 30
de zile lucr„toare, ∫i de la 1.500 lei la 4.500 lei (RON),
dac„ perioada de Ónt‚rziere dep„∫e∫te 30 de zile
lucr„toare, potrivit art. 42 alin. (2), ∫i se suport„ de
persoanele vinovate, potrivit alin. (5) al aceluia∫i articol.
Contraven˛iilor prev„zute la art. 41 din legea mai sus
men˛ionat„ le sunt aplicabile dispozi˛iile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 180/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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