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HOT√R¬RI

ALE

CAMEREI

DEPUTAﬁILOR

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
pentru alegerea vicepre∫edin˛ilor, secretarilor ∫i chestorilor Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 23 ∫i 24 din Regulamentul
Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aleg Ón func˛ia de vicepre∫edinte al
Camerei Deputa˛ilor urm„torii deputa˛i:
— Miron Tudor Mitrea — Grupul parlamentar al P.S.D.;
— Victor-Viorel Ponta — Grupul parlamentar al P.S.D.;
— Lucian Augustin Bolca∫ — Grupul parlamentar al
P.R.M.;
— Daniela Popa — Grupul parlamentar al P.C.
Art. 2. — Se aleg Ón func˛ia de secretar al Camerei
Deputa˛ilor urm„torii deputa˛i:
— Ioan Munteanu — Grupul parlamentar al P.S.D.;
— Valeriu ™tefan Zgonea — Grupul parlamentar al
P.S.D.;

— Dan Radu Ru∫anu — Grupul parlamentar al P.N.L.;
— Gheorghe Albu — Grupul parlamentar al P.D.
Art. 3. — Se aleg Ón func˛ia de chestor al Camerei
Deputa˛ilor urm„torii deputa˛i:
— Dan ™tefan Motreanu — Grupul parlamentar al
P.N.L.;
— Ioan Oltean — Grupul parlamentar al P.D.;
— Kelemen Hunor — Grupul parlamentar al U.D.M.R.;
— Miron Ignat — Grupul parlamentar al minorit„˛ilor
na˛ionale.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 4 septembrie 2006.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU
Bucure∫ti, 4 septembrie 2006.
Nr. 24.

DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din cadrul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general-maior cu dou„ stele B„descu Toader
Dumitru, din cadrul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 4 septembrie 2006.
Nr. 1.074.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din cadrul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Hoinaru Dobre
Adrian, din cadrul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 4 septembrie 2006.
Nr. 1.075.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din cadrul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Micheu Ioan
Ioan, din cadrul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 4 septembrie 2006.
Nr. 1.076.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din cadrul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n
de Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea T‚rcavu ™tefan
Gheorghe, din cadrul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 4 septembrie 2006.
Nr. 1.077.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Petru Petra se acrediteaz„ Ón calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Malaezia ∫i Ón
Brunei Darussalam.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 4 septembrie 2006.
Nr. 1.078.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Simona Corlan-Ioan se acrediteaz„ Ón
calitatea de ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón
Republica Senegal.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 4 septembrie 2006.
Nr. 1.079.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ion Dobreci se acrediteaz„ Ón calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Regatul Arabiei
Saudite.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 4 septembrie 2006.
Nr. 1.080.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Radu Mateescu se acrediteaz„ Ón calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Regatul Thailandei
∫i Ón Republica Democrat„ Popular„ Laos.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 4 septembrie 2006.
Nr. 1.081.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Vasile Sofineti se acrediteaz„ Ón calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Republica Popular„
Bangladesh, Republica Maldivelor, Regatul Nepal ∫i Republica Democrat„
Socialist„ Sri Lanka.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 4 septembrie 2006.
Nr. 1.082.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Domnul Mihail Dobre se recheam„ din calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei pe l‚ng„ Ordinul
Suveran Militar de Malta.
Art. 2. — Domnul Mihail Dobre Ó∫i va Óncheia misiunea Ón termen de
cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 4 septembrie 2006.
Nr. 1.083.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

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 2006, pentru jude˛ul Br„ila
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, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i 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 echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 1.500 mii lei, pentru
jude˛ul Br„ila, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului propriu al jude˛ului Br„ila,
pentru sus˛inerea sistemului de protec˛ie a copilului, Ón

vederea finan˛„rii cheltuielilor prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Secretarul de stat al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului,
Bogdan Adrian Panait
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 30 august 2006.
Nr. 1.108.
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ANEX√
SITUAﬁIA

repartiz„rii sumelor destinate sus˛inerii sistemului de protec˛ie
a copilului pentru jude˛ul Br„ila
Nr.
crt.

1.
2.

Suma
— mii lei —

Destina˛ia

Cheltuieli materiale
Cofinan˛are proiecte Ón derulare

906
594
1.500

T O T A L:

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
pentru actualizarea grupurilor de produse prev„zute Ón cuprinsul anexei nr. 1
la Hot„r‚rea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare
a etichetei ecologice
Œn baza prevederilor art. 3 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare
a etichetei ecologice,
Ón temeiul art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite prezentul ordin.
Art. I. — Se aprob„ actualizarea grupurilor de produse
prev„zute Ón cuprinsul anexei nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a
etichetei ecologice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al

Rom‚niei, Partea I, nr. 166 din 8 martie 2002, conform
anexei la prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 29 august 2006.
Nr. 867.

ANEX√
GRUPURI DE PRODUSE

pentru care se stabilesc criteriile de acordare a etichetei ecologice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ma∫ini de sp„lat rufe
Ma∫ini de sp„lat vase
Aparate frigorifice
Calculatoare portabile
Amelioratori pentru sol
Œnc„l˛„minte
Textile
Lacuri ∫i vopsele
Saltele de pat
L„mpi electrice
Detergen˛i pentru ma∫ini de sp„lat vase
Detergen˛i de vase pentru sp„lare manual„

13. Detergen˛i universali ∫i detergen˛i pentru grupuri
sanitare
14. H‚rtie copiativ„ ∫i h‚rtie grafic„
15. H‚rtie absorbant„
16. Televizoare
17. Aspiratoare
18. Lubrifian˛i
19. Materiale pentru pardoseli rigide
20. Servicii de camping
21. Servicii de cazare pentru turi∫ti
22. S„punuri ∫i ∫ampoane
23. Pompe de c„ldur„
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind aprobarea componen˛ei personalului desemnat din cadrul Ministerului S„n„t„˛ii Publice
∫i al inspec˛iilor sanitare de stat jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti s„ participe
la Sistemul rapid de alert„ pentru alimente ∫i furaje
Œn conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii
Publice,
Ón temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, al pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, al ministrului s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor nr. 772/68/859/442/2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alert„ pentru
alimente ∫i furaje,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Autorit„˛ii de S„n„tate Public„ nr. EN 3.622/2006,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ componen˛a personalului desemnat
din cadrul Ministerului S„n„t„˛ii Publice ∫i al inspec˛iilor
sanitare de stat jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti s„
participe la Sistemul rapid de alert„ pentru alimente ∫i
furaje, prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Inspec˛ia Sanitar„ de Stat din cadrul
Ministerului S„n„t„˛ii Publice ∫i inspec˛iile sanitare de stat

jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice alte prevederi contrare.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Bucure∫ti, 31 august 2006.
Nr. 1.069.

ANEX√

COMPONENﬁA

personalului desemnat din cadrul Ministerului S„n„t„˛ii Publice
∫i al inspec˛iilor sanitare de stat jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti
s„ participe la Sistemul rapid de alert„ pentru alimente ∫i furaje
Ministerul S„n„t„˛ii Publice
Responsabil — inspector general sanitar de stat
Œnlocuitor — ∫ef serviciu inspec˛ia de s„n„tate public„
La nivelul inspec˛iilor sanitare de stat jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti
Responsabili — inspectorii sanitari ∫efi
Œnlocuitori — speciali∫ti desemna˛i din cadrul inspec˛iei de s„n„tate
public„
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MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice
∫i a modelului ∫i con˛inutului formularelor îDecizie de impunere din oficiu“
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 81 alin. (4), art. 196 alin. (2) ∫i ale art. 208 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Procedura privind stabilirea din
oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice, prev„zut„
Ón anexa nr. I.
Art. 2. — Se aprob„ modelul ∫i con˛inutul urm„toarelor
formulare, prev„zute Ón anexa nr. II:
— îDecizie de impunere din oficiu“, cod 14.13.02.13/o,
pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe veniturile
realizate Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005;
— îDecizie de impunere din oficiu“, cod 14.13.02.13/s,
pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe veniturile
realizate p‚n„ la data de 31 decembrie 2004.
Art. 3. — Caracteristicile de tip„rire, modul de difuzare,
de utilizare ∫i de p„strare a formularelor men˛ionate la
art. 2 sunt prev„zute Ón anexa nr. III.
Art. 4. — Procedura de stabilire din oficiu a impozitului
pe veniturile realizate p‚n„ la data de 31 decembrie 2004
se aplic„ potrivit reglement„rilor legale Ón vigoare pentru
anul fiscal pentru care se face impunerea, cu excep˛ia
dispozi˛iilor care contravin prevederilor Ordonan˛ei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

Art. 5. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
abrog„ art. 4 din Ordinul ministrului finan˛elor publice
545/2005 privind deciziile de impunere anual„, publicat
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 411 din
mai 2005.
Art. 6. — Anexele nr. I, II ∫i III fac parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. 7. — Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i
contribu˛iilor ∫i Direc˛ia general„ de reglementare a
colect„rii crean˛elor bugetare din cadrul Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„, Direc˛ia general„ a tehnologiei
informa˛iei din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice,
direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti, precum ∫i, dup„ caz, direc˛iile de
specialitate din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice ∫i
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
se
nr.
Ón
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Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 august 2006.
Nr. 1.393.
ANEXA Nr. I
PROCEDURA

privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice
1. Organul fiscal competent are dreptul de a stabili din
oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pe fiecare
surs„ ∫i
categorie de venit, Ón situa˛ia Ón care
contribuabilul nu depune declara˛ia de venit la termenul
prev„zut de lege. Stabilirea din oficiu a obliga˛iilor fiscale
nu se poate face Ónainte de Ómplinirea unui termen de
15 zile de la Ón∫tiin˛area contribuabilului privind dep„∫irea
termenului legal de depunere a declara˛iei fiscale.
Organul fiscal competent este:
a) organul fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ contribuabilul
Ó∫i are domiciliul fiscal, pentru persoanele fizice cu
domiciliul fiscal Ón Rom‚nia;
b) organul fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„ sursa
de venit, pentru persoanele fizice f„r„ domiciliul fiscal Ón
Rom‚nia.
2. Impunerea din oficiu a obliga˛iilor fiscale se face prin
estimarea bazei de impunere. Estimarea const„ Ón
identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate
situa˛iei de fapt fiscale, urm„rindu-se stabilirea unei baze
de impunere estimat„ c‚t mai apropiat„ de cea real„.

La estimarea bazei de impunere se vor avea Ón vedere
toate documentele ∫i informa˛iile relevante pentru impunere
aflate la dispozi˛ia organului fiscal, primite de la alte organe
fiscale, de la pl„titorii de venit sau direct de la contribuabili,
precum ∫i din alte surse, cum ar fi:
a) documente existente la dosarul fiscal al
contribuabilului, referitoare la perioade de raportare privind
anul Ón curs sau anii anteriori, dup„ caz:
a.1) declara˛ii fiscale:
a.1.1) declara˛ii estimative;
a.1.2) declara˛ii speciale sau declara˛ii de venit global
din anii preceden˛i;
a.1.3) contracte de Ónchiriere/subÓnchiriere/arendare;
a.1.4) declara˛ii informative depuse de pl„titorii de
venituri;
a.1.5) declara˛ii privind venitul estimat pentru asocia˛iile
f„r„ personalitate juridic„;
a.1.6) declara˛ii anuale de venit pentru asocia˛iile f„r„
personalitate juridic„;
a.1.7) declara˛ie privind veniturile din str„in„tate;
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a.2) rapoarte de inspec˛ie fiscal„;
b) informa˛ii despre contribuabilii cu activit„˛i ∫i condi˛ii
de desf„∫urare a activit„˛ii similare.
3. Stabilirea veniturilor/c‚∫tigurilor nete se face pe baza
datelor din documentele men˛ionate la pct. 2, identific‚ndu-se
rezultatul cel mai apropiat situa˛iei de fapt fiscale. Baza de
impozitare va fi ajustat„ Ón func˛ie de rata infla˛iei
comunicat„ de Institutul Na˛ional de Statistic„ pentru
perioada dintre data de 31 decembrie a anului la care se
refer„ datele de˛inute ∫i data de 31 decembrie a anului
fiscal Ón care se face impunerea din oficiu.
3.1. Venitul net din activit„˛i independente
Œn cazul persoanelor care realizeaz„ venituri din activit„˛i
independente determinate Ón sistem real, venitul net se
determin„ pe baza datelor din documentele men˛ionate la
pct. 2.
Pentru contribuabilii care au realizat venituri din activit„˛i
independente pentru care pl„˛ile anticipate se stabilesc prin
re˛inere la surs„, cu excep˛ia veniturilor din valorificarea
drepturilor de proprietate intelectual„, venitul net reprezint„
venitul baz„ de calcul din declara˛iile informative depuse
de pl„titorii de venit care au obliga˛ia re˛inerii impozitului la
surs„.
Pentru contribuabilii care au ob˛inut venituri din
valorificarea drepturilor de proprietate intelectual„, venitul
net se calculeaz„ prin deducerea din venitul brut a unei
cote de cheltuieli forfetare prev„zute de legisla˛ia specific„,
pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu.
Venitul brut reprezint„ venitul baz„ de calcul determinat pe
baza declara˛iilor informative depuse de pl„titorii de venit.
Pentru contribuabilii care realizeaz„ venituri din activit„˛i
independente impuse pe baza normelor de venit, cuprinse
Ón nomenclatorul activit„˛ilor independente, venitul net se
determin„ pe baza normei de venit aprobate pentru anul
fiscal de impunere, corespunz„tor activit„˛ii desf„∫urate,
indiferent de op˛iunea contribuabililor referitoare la
modalitatea de stabilire a venitului net.
3.2. Venitul net din cedarea folosin˛ei bunurilor
Venitul brut se stabile∫te pe baza chiriei sau arendei
prev„zute Ón contract. Œn cazul Ón care Ón eviden˛a
organului fiscal exist„ mai multe contracte de Ónchiriere,
stabilirea venitului brut se face pe fiecare surs„ de venit
(contract de Ónchiriere).
Cheltuielile deductibile se calculeaz„ prin aplicarea la
venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli prev„zute de
legisla˛ia specific„, pentru anul fiscal pentru care se face
impunerea din oficiu.
3.3. Venitul net din activit„˛i agricole
Œn cazul persoanelor care realizeaz„ venituri din activit„˛i
agricole determinate Ón sistem real, venitul net se
determin„ pe baza datelor din documentele men˛ionate la
pct. 2.
Pentru contribuabilii care desf„∫oar„ activit„˛i agricole pe
baza normelor de venit, venitul net se determin„ pe baza
normei de venit aprobate pentru anul de impunere,
corespunz„tor activit„˛ii desf„∫urate.
3.4. C‚∫tigul anual din transferul titlurilor de valoare
Pentru tranzac˛iile de titluri de valoare pentru care
pl„titorul de venit are obliga˛ia re˛inerii impozitului la surs„,
organul fiscal stabile∫te din oficiu impozitul pe c‚∫tigul
anual la nivelul pl„˛ilor anticipate re˛inute de c„tre pl„titorii
de venit Ón cursul anului pentru care se face impunerea
din oficiu, pe baza datelor din declara˛iile informative
depuse de pl„titorii de venit.
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Pentru tranzac˛iile de titluri de valoare pentru care
pl„titorul de venit nu are obliga˛ia re˛inerii impozitului la
surs„, organul fiscal stabile∫te din oficiu impozitul pe
c‚∫tigul anual pe Óntregul portofoliu de titluri tranzac˛ionate
de contribuabili Ón anul fiscal de impunere, pe baza datelor
din declara˛iile informative depuse de pl„titorii de venit.
4. Pe baza constat„rilor f„cute, organul fiscal stabile∫te,
conform legii, venitul net anual impozabil sau c‚∫tigul
anual, dup„ caz.
Venitul/c‚∫tigul ob˛inut din str„in„tate de persoanele
fizice rom‚ne cu domiciliul Ón Rom‚nia se stabile∫te pe
fiecare surs„ ∫i categorie de venit.
Œn situa˛ia Ón care nu exist„ informa˛ii la dispozi˛ia
organului fiscal, contribuabilul Ón cauz„ va fi supus de
Óndat„ unei inspec˛ii fiscale.
5. Rezultatul constat„rilor efectuate Ón scopul estim„rii
bazei de impunere se va consemna Óntr-un referat privind
estimarea bazei de impunere.
Referatul privind estimarea bazei de impunere cuprinde
Ón mod obligatoriu elementele avute Ón vedere la stabilirea
venitului/c‚∫tigului anual pe fiecare surs„ de venit, precum
∫i modul de calcul al acestuia ∫i va fi aprobat de c„tre
conduc„torul unit„˛ii fiscale.
6. Pe baza datelor din referatul privind estimarea bazei
de impunere, organul fiscal competent calculeaz„ impozitul
pe venitul net anual impozabil sau c‚∫tigul net, dup„ caz,
∫i emite o decizie de impunere din oficiu pentru fiecare
surs„ de venit.
Calculul impozitului datorat se face de organul fiscal
prin aplicarea cotelor de impunere prev„zute de legisla˛ia
Ón vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea
din oficiu. Œn situa˛ia Ón care impozitul rezultat este mai mic
dec‚t pl„˛ile anticipate, impozitul se stabile∫te din oficiu la
nivelul acestora.
7. Modelul ∫i con˛inutul formularului îDecizie de
impunere din oficiu“, cod 14.13.02.13/o, sunt prev„zute Ón
anexa nr. II la ordin.
Decizia de impunere din oficiu se emite de organul
fiscal competent Ón dou„ exemplare, din care:
— un exemplar se p„streaz„ la dosarul contribuabilului;
— un exemplar se comunic„ contribuabilului.
8. Referatul privind estimarea bazei de impunere
Ómpreun„ cu un exemplar al deciziei de impunere din oficiu
se arhiveaz„ la organul fiscal competent.
9. Impozitul stabilit din oficiu de organul fiscal
competent se corecteaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) prin depunerea efectiv„ de c„tre contribuabil a
declara˛iei de venit, conform legii. Œn situa˛ia Ón care dup„
depunerea de c„tre contribuabil a declara˛iei de venit
rezult„ diferen˛e fa˛„ de impozitul pe venit stabilit prin
decizia de impunere din oficiu, Ón eviden˛a fiscal„ se vor
lua Ón considerare numai diferen˛ele Ón plus sau minus, iar
pentru calculul major„rilor de Ónt‚rziere se va aplica
procedura similar„ cu procedura de calcul a major„rilor de
Ónt‚rziere Ón cazul depunerii declara˛iei rectificative;
b) prin efectuarea unei inspec˛ii fiscale privind impozitul
care a fost stabilit din oficiu.
10. Procedura prev„zut„ la pct. 1—9 se aplic„ pentru
veniturile realizate Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005.
11. Œn vederea stabilirii din oficiu a impozitului pe venitul
anual global pentru veniturile realizate p‚n„ la data de
31 decembrie 2004 se utilizeaz„ modelul formularului
îDecizie de impunere din oficiu“, cod 14.13.02.13/s,
prev„zut Ón anexa nr. II la ordin.
12. Decizia de impunere din oficiu se comunic„ conform
prevederilor art. 44 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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ANEXA Nr. II1)

1)

Anexa nr. II este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. III

Caracteristicile de tip„rire, modul de difuzare, de utilizare ∫i de p„strare
a formularelor îDecizie de impunere din oficiu“
Decizie de impunere din oficiu, cod 14.13.02.13/o

Decizie de impunere din oficiu, cod 14.13.02.13/s

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Denumirea: Decizie de impunere din oficiu
Codul: 14.13.02.13/o
Formatul: A4/t1
Caracteristicile de tip„rire: — pe o singur„ fa˛„;
— se poate utiliza ∫i
echipament informatic pentru
editare ∫i completare, cu
adapt„ri adecvate situa˛iei
contribuabilului.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„: la stabilirea din oficiu a impozitului pe
venitul net anual pentru veniturile realizate de contribuabili
persoane fizice.
7. Se Óntocme∫te: Ón dou„ exemplare de c„tre organul
fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„ domiciliul fiscal al
contribuabilului/organul fiscal de surs„.
8. Circul„: — un exemplar la organul fiscal Ón a c„rui
raz„ teritorial„ se afl„ domiciliul fiscal al
contribuabilului/organul fiscal de surs„;
— un exemplar la contribuabil.
9. Se arhiveaz„: la organul fiscal al contribuabilului.

Denumirea: Decizie de impunere din oficiu
Codul: 14.13.02.13/s
Formatul: A4/t1
Caracteristicile de tip„rire: — pe o singur„ fa˛„;
— se poate utiliza ∫i
echipament informatic pentru
editare ∫i completare, cu
adapt„ri adecvate situa˛iei
contribuabilului.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„: la stabilirea din oficiu a impozitului pe
venitul anual global pentru veniturile realizate de
contribuabili persoane fizice.
7. Se Óntocme∫te: Ón dou„ exemplare de c„tre organul
fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„ domiciliul fiscal al
contribuabilului/organul fiscal de surs„.
8. Circul„: — un exemplar la organul fiscal Ón a c„rui
raz„ teritorial„ se afl„ domiciliul fiscal al
contribuabilului/organul fiscal de surs„;
— un exemplar la contribuabil.
9. Se arhiveaz„: la organul fiscal al contribuabilului.

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea modelului ∫i con˛inutului formularelor îAdeverin˛„ de venit“
∫i îCerere de eliberare a unei adeverin˛e de venit“ pentru persoane fizice
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliber„rii certificatelor ∫i adeverin˛elor
de c„tre autorit„˛ile publice centrale ∫i locale, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 223/2002,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ modelul ∫i con˛inutul urm„toarelor
formulare, prev„zute Ón anexa nr. 1:
1. îAdeverin˛a de venit“, cod 14.13.21.13;
2. îCerere de eliberare a unei adeverin˛e de venit“,
cod 14.13.25.13.
Art. 2. — Caracteristicile de tip„rire, modul de difuzare,
de utilizare ∫i de p„strare a formularelor men˛ionate la
art. 1 sunt prev„zute Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.

Art. 4. — Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i
contribu˛iilor din cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei din
cadrul Ministerului Finan˛elor Publice, direc˛iile generale ale
finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti,
precum ∫i, dup„ caz, direc˛iile de specialitate din cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 august 2006.
Nr. 1.394.
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ANEXA Nr. 1

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

Nr. de Ónregistrare ..........................
Data ........../........../.....................

Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„
Administra˛ia Finan˛elor Publice .....................................
ADEVERINﬁ√ DE VENIT

pe anul ..............................
Ca urmare a Cererii nr. .............. din data de ............................................, se atest„ faptul c„ domnul/doamna
............................................., cu domiciliul fiscal Ón ................................, str. ............................................... nr. ........., bl. .......,
sc. ......, ap. ......., jude˛ul/sectorul ..............................., CNP/NIF ..............................................., figureaz„ Ón eviden˛ele
fiscale cu urm„toarele venituri impozabile/nu figureaz„ Ón eviden˛ele fiscale cu venituri impozabile:
Documentul care atest„
venitul impozabil

Suma
(lei)

Categorii de venituri

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

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

S-a eliberat prezenta adeverin˛„ spre a-i servi la ............................. ∫i este valabil„ 90 de zile de la data emiterii.
Conduc„torul unit„˛ii
Numele ∫i prenumele ............................................
Semn„tura ........................................
L.S.

Œntocmit de ...............................
Data ..........................................

Cod: 14.13.21.13
Nr. ............/...................
CERERE

de eliberare a unei adeverin˛e de venit
Subsemnatul/Subsemnata ................................................., CNP/NIF ..................................., cu domiciliul fiscal Ón
..........................., str. ................................ nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ........, jude˛ul/sectorul .......................,
cod po∫tal ......................, telefon ...................., fax ...............,
reprezentat/reprezentat„ prin domnul/doamna ................................, CNP/NIF .........................................., cu domiciliul
fiscal Ón ..........................., str. ................................ nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ........, jude˛ul/sectorul
................................................., cod po∫tal ......................, posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ................
nr. ........................, eliberat de ..................................,
solicit eliberarea unei adeverin˛e privind situa˛ia veniturilor impozabile pe anul ................., pentru a servi la
........................................................... .
Numele ∫i prenumele ...........................................

Semn„tura .......................
Data .................................

Cod: 14.13.25.13
ANEXA Nr. 2

Caracteristicile de tip„rire, modul de difuzare, de utilizare ∫i de p„strare
a formularelor îAdeverin˛„ de venit“ ∫i îCerere de eliberare a unei adeverin˛e de venit“
Adeverin˛„ de venit, cod 14.13.21.13
1. Denumirea: Adeverin˛„ de venit
2. Codul: 14.13.21.13
3. Formatul: A4/t1
4. Caracteristicile de tip„rire: — file;
— se poate utiliza ∫i
echipament
informatic
pentru editare ∫i
completare, cu adapt„ri
adecvate situa˛iei
contribuabilului.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„: la atestarea veniturilor aflate Ón
eviden˛a fiscal„ pentru persoanele fizice.
7. Se Óntocme∫te: Ón dou„ exemplare de c„tre organul
fiscal competent.
8. Circul„: — copia la organul fiscal competent;
— originalul la contribuabil.
9. Se arhiveaz„: la organul fiscal emitent.

Cerere de eliberare a unei adeverin˛e de venit, cod
14.13.25.13
1. Denumirea: Cerere de eliberare a unei adeverin˛e de
venit
2. Codul: 14.13.25.13
3. Formatul: A4/t1
4. Caracteristici de tip„rire:
— file;
— se poate utiliza ∫i
echipament informatic
pentru editare ∫i
completare.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„: la solicitarea eliber„rii unei adeverin˛e
de venit pentru persoane fizice.
7. Se Óntocme∫te: Ón dou„ exemplare, de contribuabil.
8. Circul„: — originalul la organul fiscal competent;
— copia la contribuabil.
9. Se arhiveaz„: la organul fiscal competent.
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ACTE

ALE

B√NCII

NAﬁIONALE

A

ROM¬NIEI

BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

CIRCULAR√
privind punerea Ón circula˛ie, Ón scop numismatic, a unei monede din aur,
dedicat„ anivers„rii a 350 de ani de la ctitorirea Catedralei Patriarhale
Art. 1. — Œn conformitate cu prevederile Legii
nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei va pune Ón circula˛ie,
Óncep‚nd cu data de 4 septembrie 2006, o moned„ din
aur, cu valoarea nominal„ de 500 lei, dedicat„ anivers„rii a
350 de ani de la ctitorirea Catedralei Patriarhale.
Art. 2. — Caracteristicile monedei sunt urm„toarele:
— form„: rotund„;
— titlu: 999/1000;
— calitate: proof;
— greutate: 31,103 grame;
— diametru: 35 mm;
— margine: neted„.
Aversul prezint„, Ón centru, imaginea icoanei Sfin˛ilor
Œmp„ra˛i Constantin ∫i Elena, aflat„ pe iconostasul din
catedral„; Ón partea inferioar„, stema Rom‚niei, valoarea
nominal„ 500 LEI, Ón st‚nga, ∫i inscrip˛ia circular„ îROMANIA“,
Ón dreapta. L‚ng„ portretele sfin˛ilor, textele îSF-IMP-C-TIN“
la st‚nga ∫i îSI ELENA“ la dreapta.

Reversul con˛ine, Ón centru, imaginea catedralei ∫i stema
Patriarhiei Rom‚ne, iar la exterior, textul circular:
îCATEDRALA PATRIARHALA“ ∫i anii aniversari 1656, respectiv
2006, de o parte ∫i de alta a stemei.
Art. 3. — Fiecare moned„ din aur, ambalat„ Ón capsul„
de metacrilat transparent, va fi Ónso˛it„ de un certificat de
autenticitate, redactat Ón limba rom‚n„ ∫i limba englez„,
semnat de guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ∫i de
casierul central, precum ∫i de o bro∫ur„ de prezentare a
acestei emisiuni numismatice.
Art. 4. — Monedele din aur, dedicate anivers„rii
Catedralei Patriarhale, au putere circulatorie pe teritoriul
Rom‚niei.
Art. 5. — Punerea Ón circula˛ie, Ón scop numismatic, a
monedelor din emisiunea î350 de ani de la ctitorirea
Catedralei Patriarhale“ se realizeaz„ prin sucursalele
Bucure∫ti, Cluj, Ia∫i ∫i Timi∫ ale B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei.

Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu
Bucure∫ti, 30 august 2006.
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