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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2006
pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonan˛a Guvernului nr. 70/2002
privind administrarea unit„˛ilor sanitare publice de interes jude˛ean ∫i local
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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1. Alineatul (6) va avea urm„torul cuprins:
«(6) Unit„˛ile de asisten˛„ medico-social„ Ónfiin˛ate prin
hot„r‚ri ale consiliilor locale din comune, precum ∫i cele
Ónfiin˛ate prin hot„r‚ri ale consiliilor locale din ora∫ele care
au mai pu˛in de 5.000 de locuitori trec Ón responsabilitatea
administrativ„ ∫i financiar„ a consiliilor jude˛ene, dac„
consiliile locale respective nu hot„r„sc altfel.»
2. Dup„ alineatul (6) se introduc dou„ noi alineate,
alineatele (7) ∫i (8), cu urm„torul cuprins:
«(7) Pentru sus˛inerea cheltuielilor pe care le implic„
preluarea de c„tre consiliile jude˛ene a centrelor medicosociale care fac
obiectul prezentei ordonan˛e, la
propunerea consiliilor jude˛ene ∫i a prefectului din jude˛ele
respective, Ministerul Finan˛elor Publice va promova p‚n„
la data de 15 aprilie 2007 o hot„r‚re a Guvernului prin
care se vor aloca fondurile necesare pentru anul 2007.
(8) Œncep‚nd cu anul 2008, consiliile jude˛ene Ó∫i vor
realiza prevederi bugetare care s„ permit„ finan˛area
necesar„ pentru desf„∫urarea corespunz„toare a activit„˛ii
Ón centrele medico-sociale preluate.»“
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 120 din 21 decembrie 2006 pentru
modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 70/2002 privind administrarea unit„˛ilor sanitare publice
de interes jude˛ean ∫i local, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, cu
urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. Titlul ordonan˛ei de urgen˛„ va avea urm„torul
cuprins:
îORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea art. 5 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unit„˛ilor
sanitare publice de interes jude˛ean ∫i local“
2. Articolul I va avea urm„torul cuprins:
îArt. I. — Articolul 5 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 70/2002 privind administrarea unit„˛ilor sanitare publice
de interes jude˛ean ∫i local, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 99/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
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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„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU
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Bucure∫ti, 16 aprilie 2007.
Nr. 95.
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PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2006
pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 70/2002 privind administrarea unit„˛ilor sanitare publice
de interes jude˛ean ∫i local
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 aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unit„˛ilor sanitare
publice de interes jude˛ean ∫i local ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 13 aprilie 2007.
Nr. 401.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

3

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 267/20.IV.2007
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum ∫i Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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Art. 1. — Exercitarea profesiei de tehnician dentar Ón
Rom‚nia este un drept al oric„rei persoane fizice, cet„˛ean
rom‚n sau cet„˛ean al unui stat membru al Uniunii
Europene, al unui stat apar˛in‚nd Spa˛iului Economic
European ori Confedera˛iei Elve˛iene, posesor al diplomei,
titlului sau certificatului eliberat de o institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt
cu profil de tehnic„ dentar„, conform normelor Uniunii
Europene, de c„tre statele membre ale Uniunii Europene,
statele apar˛in‚nd Spa˛iului Economic European sau
Confedera˛iei Elve˛iene, ∫i av‚nd competen˛a necesar„
pentru confec˛ionarea dispozitivelor tehnico-medicale unicat
la comand„.
Art. 2. — Œn sensul prezentei legi, prin termenul
dispozitiv tehnico-medical unicat la comand„ se Ón˛elege orice
dispozitiv dentar executat Ón mod special Ón conformitate cu
comanda scris„, semnat„ ∫i parafat„ a medicului dentist.
Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice ∫i este destinat
exclusiv unei singure utiliz„ri, pentru un singur pacient,
individual determinat.
Art. 3. — Controlul ∫i supravegherea exercit„rii profesiei
de tehnician dentar se realizeaz„ de c„tre Ministerul
S„n„t„˛ii Publice ∫i de c„tre Ordinul Tehnicienilor Dentari
din Rom‚nia, denumite Ón continuare autorit„˛i competente
rom‚ne.
Art. 4. — (1) Profesia de tehnician dentar este
independent„ ∫i se exercit„ Ón mod independent, cu
respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Profesia de tehnician dentar se poate efectua ∫i Ón
regim salarial.
Art. 5. — Profesia de tehnician dentar poate fi
practicat„:
a) Ón unit„˛ile sanitare publice sau Ón laboratoarele
private ∫i Ón institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt ori de cercetare cu
profil de tehnic„ dentar„;
b) Ón cabinetele de liber„ practic„ pentru servicii publice
conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate
∫i din servicii prestate Ón baza contractului cu furnizorii de
servicii medicale ori cu casele de asigur„ri sociale de
s„n„tate sau/∫i casele de asigur„ri private de s„n„tate;
c) Ón cadrul societ„˛ilor comerciale cu r„spundere
limitat„, asocia˛ii familiale, precum ∫i de c„tre persoane
fizice autorizate potrivit legisla˛iei Ón vigoare.
Art. 6. — (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar
se realizeaz„ prin urm„toarele activit„˛i:
a) confec˛ionarea ∫i producerea de dispozitive tehnicomedicale ∫i proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe
baz„ de comand„ scris„ semnat„ ∫i parafat„, eliberat„ de
medicul dentist ∫i conform preg„tirii ∫i specializ„rii;
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SECﬁIUNEA 1
Dispozi˛ii generale

b) participarea, Ómpreun„ cu medicii ∫i alte categorii de
personal, la cercetarea Ón domeniul tehnicii dentare;
c) participarea, Ómpreun„ cu alte categorii de personal,
la protejarea mediului ambiant.
(2) Tehnicianul dentar care a absolvit o form„ de
Ónv„˛„m‚nt universitar cu profil de tehnic„ dentar„ este
competent s„ exercite ∫i alte activit„˛i profesionale, precum:
a) marketing ∫i management al laboratorului de tehnic„
dentar„;
b) activitate didactic„ de instruire practic„ sau de
administra˛ie Ón domeniul tehnicii dentare.
(3) Œn activit„˛ile prev„zute la alin. (1) lit. a) tehnicianul
dentar are deplin„ r„spundere ∫i drept de decizie Ón
alegerea tehnicii de lucru ∫i a aparaturii folosite.
Art. 7. — (1) Profesia de tehnician dentar poate fi
exercitat„ pe teritoriul Rom‚niei de orice persoan„
prev„zut„ la art. 1, care Óndepline∫te urm„toarele condi˛ii:
a) este posesoare a diplomei, titlului sau certificatului de
absolvire a unei forme de Ónv„˛„m‚nt cu profil de tehnic„
dentar„, eliberat, conform normelor Uniunii Europene, de
c„tre statele membre ale Uniunii Europene, statele
apar˛in‚nd Spa˛iului Economic European sau Confedera˛iei
Elve˛iene;
b) este apt„ din punct de vedere medical pentru
exercitarea acestei profesii;
c) este membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din
Rom‚nia.
(2) Tehnicienii dentari, cet„˛eni ai unui stat membru al
Uniunii Europene, ai unui stat apar˛in‚nd Spa˛iului
Economic European sau al Confedera˛iei Elve˛iene, stabili˛i
Ón Rom‚nia, au Ón exercitarea profesiei acelea∫i drepturi ∫i
obliga˛ii ca ∫i tehnicienii dentari, cet„˛eni rom‚ni, membri ai
Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia.
Art. 8. — Tehnicianul dentar are urm„toarele drepturi:
a) s„ beneficieze, pentru serviciile prestate Ón rela˛iile
contractuale ce se stabilesc cu medicul dentist, de un
onorariu negociat Ón mod liber cu acesta;
b) s„ realizeze venituri din serviciile prestate Ón baza
contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele
de asigur„ri sociale de s„n„tate ∫i/sau casele de asigur„ri
private de s„n„tate;
c) s„ introduc„ Ón contractul Óncheiat cu medicul dentist
clauze privind condi˛iile ∫i termenul de execu˛ie a
dispozitivelor medicale ∫i protezelor dentare unicat la
comand„;
d) s„ se perfec˛ioneze Ón meserie prin programe cu
con˛inut ∫i durat„ specifice, Ón institu˛ii din Rom‚nia abilitate
de Ministerul S„n„t„˛ii Publice sau Ón institu˛ii din
str„in„tate recunoscute Ón Rom‚nia, Ón specializ„rile
prev„zute de prezenta lege;
e) poate angaja persoane salarizate Ón conformitate cu
legisla˛ia Ón vigoare.
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Art. 15. — Specializ„rile Ón profesia de tehnician dentar
sunt:
a) tehnica execut„rii ∫i confec˛ion„rii protezelor fixe
metalo-ceramice;
b) tehnica execut„rii ∫i confec˛ion„rii protezelor pe
implante;
c) tehnica execut„rii ∫i confec˛ion„rii protezelor
scheletate;
d) tehnica execut„rii ∫i confec˛ion„rii aparatelor
ortodontice ∫i protezelor chirurgicale.
Art. 16. — Profesia de tehnician dentar se exercit„ Ón
Rom‚nia cu titlul profesional corespunz„tor calific„rii
profesionale Ónsu∫ite, dup„ cum urmeaz„:
a) tehnician dentar, pentru posesorii diplomei, titlului sau
certificatului de absolvire a unei forme de Ónv„˛„m‚nt cu
profil de tehnic„ dentar„, eliberat, conform normelor Uniunii
Europene, de c„tre statele membre ale Uniunii Europene,
statele apar˛in‚nd Spa˛iului Economic European sau
Confedera˛iei Elve˛iene;
b) tehnician dentar principal, pentru cei cu o vechime
de minimum 5 ani ∫i cel pu˛in dou„ specializ„ri dintre cele
men˛ionate la art. 15;
c) tehnician dentar maestru, pentru tehnicienii dentari cu
o vechime de minimum 10 ani ∫i toate specializ„rile
men˛ionate la art. 15.
Art. 17. — Formele de preg„tire, specializare ∫i
perfec˛ionare profesional„, efectuate Ón str„in„tate de c„tre
tehnicienii dentari, sunt asimilate celor echivalente Ón
Rom‚nia, potrivit reglement„rilor Ón vigoare.
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Art. 9. — Tehnicianul dentar are urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ cunoasc„ ∫i s„ respecte reglement„rile legale Ón
vigoare referitoare la exercitarea profesiei de tehnician
dentar;
b) s„ respecte Codul de etic„ ∫i deontologie al profesiei
de tehnician dentar ∫i Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia;
c) s„ se preg„teasc„ prin programe de educa˛ie
profesional„ continu„, elaborate de Ministerul S„n„t„˛i
Publice Ón colaborare cu Ordinul Tehnicienilor Dentari din
Rom‚nia;
d) s„ colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei
mai bune solu˛ii protetice Ón acord cu interesul pacientului;
e) s„ respecte indica˛iile scrise de medicul dentist
privind solu˛ia protetic„ aleas„ de acesta pentru fiecare
caz, s„ Ó∫i asume Óntreaga r„spundere Ón realizarea
acesteia din punct de vedere tehnic, morfologic, func˛ional
∫i estetic, Ón conformitate cu comanda primit„, semnat„ ∫i
parafat„, ∫i s„ elibereze un certificat de conformitate.
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Art. 10. — (1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar
se face pe baza certificatului de membru al Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia ∫i a autoriza˛iei de liber„
practic„, eliberate de Ministerul S„n„t„˛ii Publice.
(2) Certificatul de membru al Ordinului Tehnicienilor
Dentari din Rom‚nia se elibereaz„ pe baza urm„toarelor
acte:
a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei
forme de Ónv„˛„m‚nt cu profil de tehnic„ dentar„, eliberat,
conform normelor Uniunii Europene, de c„tre statele
membre ale Uniunii Europene, statele apar˛in‚nd Spa˛iului
Economic European sau Confedera˛iei Elve˛iene;
b) certificatul de cazier judiciar;
c) certificatul de s„n„tate fizic„ ∫i psihic„.
Art. 11. — Condi˛iile Ón care tehnicienii dentari cet„˛eni
ai altor state, Ón afara celor la care se face referire la
art. 1, Ó∫i pot exercita profesia Ón Rom‚nia ∫i pot cere
Ónscrierea Ón Ordinul Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia vor
fi stabilite prin conven˛ii Óncheiate Óntre p„r˛i.
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SECﬁIUNEA a 2-a
Autorizarea exercit„rii profesiei de tehnician dentar
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SECﬁIUNEA a 3-a

D

Formarea, perfec˛ionarea ∫i specializarea tehnicienilor dentari
din Rom‚nia

Art. 12. — Formarea tehnicienilor dentari se realizeaz„
Ón institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt de profil recunoscute de lege, pe
baza programelor avizate de Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, Ministerul S„n„t„˛ii Publice ∫i de Ordinul
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia.
Art. 13. — (1) Specializarea tehnicianului dentar se
realizeaz„ prin programe av‚nd con˛inut ∫i durat„ specifice,
conform cerin˛elor, Ón institu˛ii abilitate scopului propus.
(2) Durata specializ„rii este de 6 luni.
(3) Specializarea se finalizeaz„ cu ob˛inerea diplomei de
specialitate, prin sus˛inerea unui examen.
(4) Fac excep˛ie de la prevederile alin. (2) tehnicienii
dentari acredita˛i, care au o vechime de cel pu˛in 5 ani Ón
domeniul tehnicii dentare sau Ón institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt ∫i
cercetare cu profil biomedical la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei legi.
Art. 14. — Metodologia de desf„∫urare a programelor
de preg„tire profesional„ continu„ este stabilit„ de
Ministerul S„n„t„˛ii Publice ∫i de institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt
superior, Ón colaborare cu Ordinul Tehnicienilor Dentari din
Rom‚nia.

SECﬁIUNEA a 4-a
Norme de etic„ ∫i deontologie profesional„

Art. 18. — Œn exercitarea profesiei, tehnicianul dentar
respect„ demnitatea fiin˛ei umane ∫i principiile eticii, d‚nd
dovad„ de responsabilitate profesional„ ∫i moral„,
ac˛ion‚nd Óntotdeauna Ón interesul clientului ∫i al
comunit„˛ii.
Art. 19. — Tehnicianul dentar este obligat s„ p„streze
secretul profesional.
Art. 20. — Litigiile sau abaterile de la etica profesional„
se analizeaz„, iar m„surile se iau de conducerea unit„˛ii
ori de c„tre Ordinul Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia,
dup„ caz, potrivit Codului de etic„ ∫i deontologie al
profesiei de tehnician dentar.
SECﬁIUNEA a 5-a
Rela˛ii care se stabilesc Ón exercitarea profesiei
de tehnician dentar

Art. 21. — (1) Rela˛ia dintre tehnicianul dentar ∫i
medicul dentist are la baz„ un contract de prest„ri de
servicii privind buna desf„∫urare a actului medical.
(2) Tehnicianul dentar este obligat s„ respecte indica˛iile
scrise semnate ∫i parafate de medicul dentist privind modul
de confec˛ionare a dispozitivelor medicale ∫i protezelor
dentare din punct de vedere tehnic, morfologic, func˛ional
∫i estetic.
Art. 22. — Rela˛iile dintre tehnicienii dentari se bazeaz„
pe corectitudine, colaborare, respect reciproc ∫i solidaritate
profesional„, potrivit Codului de etic„ ∫i deontologie al
profesiei de tehnician dentar.
Art. 23. — Titularul laboratorului privat/cabinetului de
liber„ practic„ sau angajatorul din unit„˛ile sanitare publice
are obliga˛ia asigur„rii protec˛iei tehnicianului dentar pentru
riscurile ce decurg din practica profesional„ prin intermediul
societ„˛ilor de asigur„ri.
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Dispozi˛ii generale

or

Art. 24. — (1) Ordinul Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia
se Ónfiin˛eaz„ Ón condi˛iile legii ca organiza˛ie profesional„,
nonprofit, cu personalitate juridic„ de drept privat, apolitic„,
de interes public, cu patrimoniu ∫i buget proprii, autonom„
∫i independent„.
(2) Prezenta lege nu limiteaz„ dreptul de liber„ aderare
a tehnicienilor dentari la alte forme de asociere
profesional„.
(3) Ordinul Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia cuprinde
tehnicieni dentari autoriza˛i s„ Ó∫i exercite profesia Ón unit„˛i
ale Ministerului S„n„t„˛ii Publice sau ale altor ministere cu
re˛ea sanitar„ proprie, Ón sectorul privat ∫i Ón unit„˛i de
Ónv„˛„m‚nt sau de cercetare.
Art. 25. — Ordinul Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia
are sediul central Ón municipiul Bucure∫ti.

ce

SECﬁIUNEA 1

Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia ∫i se public„
anual Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) Membrii ajun∫i la v‚rsta pension„rii r„m‚n Ónscri∫i,
la cerere, Ón Ordinul Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia.
Art. 28. — Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din
Rom‚nia sunt obliga˛i:
a) s„ respecte reglement„rile legale privind exercitarea
profesiei de tehnician dentar;
b) s„ respecte statutul Ordinului Tehnicienilor Dentari
din Rom‚nia privind exercitarea acestei profesiuni;
c) s„ respecte ∫i s„ aplice normele de etic„ ∫i
deontologie profesional„.
Art. 29. — Veniturile Ordinului Tehnicienilor Dentari din
Rom‚nia se constituie din:
a) taxa de Ónscriere ∫i cotiza˛iile lunare ale membrilor;
b) dona˛ii ∫i sponsoriz„ri, potrivit legii;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau
persoanelor fizice ∫i juridice;
d) legate;
e) drepturi editoriale;
f) Óncas„ri din v‚nzarea publica˛iilor proprii;
g) fonduri rezultate din manifest„ri culturale ∫i ∫tiin˛ifice;
h) organizarea de cursuri de educa˛ie profesional„
continu„;
i) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 30. — Fondurile b„ne∫ti ale Ordinului Tehnicienilor
Dentari din Rom‚nia pot fi utilizate pentru cheltuieli de
administrare, cum ar fi: salarizarea personalului, procurarea
de mijloace fixe, materiale gospod„re∫ti, finan˛area
cheltuielilor organizatorice, perfec˛ionarea preg„tirii
profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de
institu˛ii cu scop filantropic ∫i ∫tiin˛ific ∫i altele, care se
stabilesc de Consiliul na˛ional al Ordinului Tehnicienilor
Dentari din Rom‚nia.
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CAPITOLUL II
Œnfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia
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Art. 26. — Ordinul Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia
are urm„toarele atribu˛ii:
a) ap„r„ prestigiul ∫i demnitatea profesional„ ale
membrilor s„i Ón rela˛iile cu ter˛e persoane fizice sau
juridice;
b) ap„r„ ∫i promoveaz„ interesele profesionale ale
membrilor s„i;
c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea
dispozi˛iilor legale;
d) elaboreaz„ Codul de etic„ ∫i deontologie al profesiei
de tehnician dentar ∫i Ól supune spre avizare Ministerului
S„n„t„˛ii Publice;
e) supravegheaz„ respectarea Codului de etic„ ∫i
deontologie al profesiei de tehnician dentar;
f) reprezint„ membrii s„i Ón rela˛iile cu organiza˛iile
guvernamentale, neguvernamentale ∫i cu sindicatele, pe
plan intern ∫i interna˛ional;
g) acord„ asisten˛„ profesional„ ∫i juridic„ membrilor s„i
Ón situa˛iile de judecare a cazurilor de abateri de la
normele de etic„ ∫i deontologie profesional„, precum ∫i de
solu˛ionare a litigiilor;
h) colaboreaz„ cu Ministerul S„n„t„˛ii Publice Ón scopul
elabor„rii reglement„rilor privind Ónregistrarea Ón Registrul
unic al tehnicienilor dentari;
i) colaboreaz„ cu Ministerul S„n„t„˛ii Publice la
elaborarea ∫i monitorizarea programelor de formare,
specializare ∫i perfec˛ionare a preg„tirii profesionale
teoretice ∫i practice a tehnicienilor dentari;
j) colaboreaz„ cu Ministerul S„n„t„˛ii Publice Ón scopul
elabor„rii normelor specifice ∫i a reglement„rilor privind
profesia de tehnician dentar;
k) acord„ aviz pentru eliberarea certificatului de liber„
practic„ de c„tre Ministerul S„n„t„˛ii Publice.
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Atribu˛iile Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia

SECﬁIUNEA a 3-a
Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia

Art. 27. — (1) Tehnicienii dentari care de˛in autoriza˛ia
de liber„ practic„ devin membri ai Ordinului Tehnicienilor
Dentari din Rom‚nia ∫i sunt Ónscri∫i de drept Ón Registrul
unic al tehnicienilor dentari din Rom‚nia, care este elaborat
de Ordinul Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia ∫i Ministerul
S„n„t„˛ii Publice, se p„streaz„ la Consiliul na˛ional al

SECﬁIUNEA a 4-a
Organizarea ∫i func˛ionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari
din Rom‚nia

Art. 31. — Ordinul Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia
este organizat la nivel na˛ional, jude˛ean, respectiv al
municipiului Bucure∫ti.
Art. 32. — Organele de conducere ale Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia, la nivel na˛ional ∫i
jude˛ean, respectiv al municipiului Bucure∫ti, sunt adunarea
general„ na˛ional„, jude˛ean„, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, consiliul na˛ional, consiliul jude˛ean, respectiv al
municipiului Bucure∫ti, ∫i birourile executive ale acestora.
Art. 33. — (1) Alegerile pentru organele de conducere
ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia, la nivel
na˛ional ∫i jude˛ean, respectiv al municipiului Bucure∫ti, se
desf„∫oar„ o dat„ la 4 ani.
(2) Membrii organelor de conducere ale Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia la nivel na˛ional,
jude˛ean ∫i, respectiv, al municipiului Bucure∫ti, se aleg pe
perioada unui mandat hot„r‚t de Adunarea general„
na˛ional„ a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia, cu
posibilitatea de a fi reale∫i pentru maximum dou„ mandate.
(3) Nu pot candida la func˛ia de pre∫edinte al Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia la nivel na˛ional,
jude˛ean, respectiv al municipiului Bucure∫ti, persoanele
care au Ómplinit v‚rsta legal„ de pensionare. Persoanele
care Ómplinesc aceast„ v‚rst„ pe durata exercit„rii
mandatului r„m‚n Ón func˛ie p‚n„ la finalizarea acestuia.
Art. 34. — (1) Adunarea general„ a Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia, constituit„ din
reprezentan˛i ale∫i de adunarea general„ la nivel jude˛ean,
respectiv a municipiului Bucure∫ti, se Óntrune∫te anual.
(2) Adunarea general„ a Ordinului Tehnicienilor Dentari
din Rom‚nia alege prin vot secret, cu majoritate simpl„,
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(5) Consiliul jude˛ean, respectiv Consiliul municipiului
Bucure∫ti al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia,
prev„zute la alin. (1) ∫i (2), vor alege dintre membrii s„i
un birou format din: pre∫edinte, 2 vicepre∫edin˛i ∫i un
secretar.
(6) Func˛iile de pre∫edinte, vicepre∫edinte ∫i secretar ai
birourilor consiliilor prev„zute la alin. (5) sunt incompatibile
cu de˛inerea oric„ror func˛ii de conducere Óntr-un sindicat.
Art. 39. — (1) Persoanele care exercit„ func˛ii de
conducere la nivel na˛ional, jude˛ean, respectiv al
municipiului Bucure∫ti, Ón structurile Ordinului Tehnicienilor
Dentari din Rom‚nia Ó∫i men˛in locurile de munc„ pe
perioada Ón care Óndeplinesc func˛iile respective.
(2) Indemniza˛iile pentru persoanele care exercit„ func˛ii
de conducere sunt stabilite de c„tre Adunarea general„
na˛ional„ a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia.
Art. 40. — Organele de conducere ale Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia Ó∫i desf„∫oar„ activitatea
Ón conformitate cu prevederile legale ∫i cu regulamentele
proprii.
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Filialele teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari
din Rom‚nia
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Art. 41. — (1) La nivelul jude˛elor Ón care exist„ cel
pu˛in 50 de membri, precum ∫i Ón municipiul Bucure∫ti se
vor Ónfiin˛a prin liber„ asociere filiale teritoriale ale Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia, care cuprind tehnicienii
dentari cu domiciliul Ón raza teritorial„ a jude˛ului.
(2) Dac„ Óntr-un jude˛ exist„ un num„r mai mic de
50 de membri, se vor putea Ónfiin˛a filiale teritoriale prin
asocierea tehnicienilor dentari cu domiciliile Ón jude˛e
limitrofe, p‚n„ c‚nd num„rul acestora va ajunge la
minimum 50 de membri.
(3) Œn cadrul unui jude˛ sau Óntr-o zon„ format„ din
dou„ ori mai multe jude˛e limitrofe, precum ∫i Ón municipiul
Bucure∫ti se poate Ónfiin˛a o singur„ filial„ a Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia.
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membrii Consiliului na˛ional al Ordinului Tehnicienilor
Dentari din Rom‚nia, Ón prezen˛a a cel pu˛in dou„ treimi
din num„rul total al membrilor s„i.
(3) Adunarea general„ a Ordinului Tehnicienilor Dentari
din Rom‚nia adopt„, Ón prezen˛a a cel pu˛in dou„ treimi
din num„rul total al membrilor s„i, Codul de etic„ ∫i
deontologie al profesiei de tehnician dentar, statutul ∫i
Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare ale Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia.
Art. 35. — (1) Consiliul na˛ional al Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia este alc„tuit din 49 de
membri, dup„ cum urmeaz„: c‚te un reprezentant al
fiec„rui jude˛, 4 reprezentan˛i ai municipiului Bucure∫ti,
4 reprezentan˛i ai laboratoarelor private din Rom‚nia, ale∫i
de Adunarea general„ na˛ional„ a Ordinului Tehnicienilor
Dentari din Rom‚nia.
(2) Consiliul na˛ional prev„zut la alin. (1) este legal
constituit Ón prezen˛a a jum„tate din num„rul membrilor s„i
∫i hot„r„∫te cu majoritate simpl„.
(3) Consiliul na˛ional prev„zut la alin. (1) se Óntrune∫te
Ón sesiuni anuale, ordinare ∫i extraordinare.
(4) Œn cadrul consiliului na˛ional prev„zut la alin. (1)
func˛ioneaz„ comisii de specialitate.
Art. 36. — Œntre sesiunile Consiliului na˛ional prev„zut la
art. 35 Ordinul Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia este
coordonat de Biroul executiv.
Art. 37. — (1) Biroul executiv al Ordinului Tehnicienilor
Dentari din Rom‚nia asigur„ activitatea permanent„ a
acestuia, potrivit legii ∫i regulamentelor proprii.
(2) Biroul executiv este alc„tuit din pre∫edinte,
3 vicepre∫edin˛i, un secretar, un trezorier ∫i 3 membri,
ale∫i dintre membrii Consiliului na˛ional al Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia prin vot secret.
(3) Func˛iile de pre∫edinte, vicepre∫edinte, secretar ∫i
trezorier sunt incompatibile cu de˛inerea oric„ror func˛ii de
conducere Óntr-un sindicat.
Art. 38. — (1) Consiliul jude˛ean al Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia are un num„r de membri
propor˛ional cu num„rul de tehnicieni dentari Ónregistra˛i Ón
eviden˛„, dup„ cum urmeaz„:
a) p‚n„ la 30 de membri Ónscri∫i Ón Registrul unic al
tehnicienilor dentari din Rom‚nia ∫i cotizan˛i — p‚n„ la
5 membri;
b) peste 30 de membri Ónscri∫i Ón Registrul unic al
tehnicienilor dentari din Rom‚nia ∫i cotizan˛i — p‚n„ la
11 membri.
(2) Consiliul Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia
constituit la nivelul municipiului Bucure∫ti este format din
11 membri.
(3) Alegerea membrilor consiliilor jude˛ene, respectiv al
municipiului Bucure∫ti, prev„zute la alin. (1) ∫i (2), se face
de c„tre adunarea general„ jude˛ean„, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, prin vot secret, cu majoritate simpl„,
prin participarea a minimum dou„ treimi din num„rul total
al membrilor Ónscri∫i Ón Registrul unic al tehnicienilor dentari
din Rom‚nia ∫i cotizan˛i. Alegerea reprezentan˛ilor pentru
Adunarea general„ na˛ional„ a Ordinului Tehnicienilor
Dentari din Rom‚nia se face prin vot secret, cu majoritate
simpl„, potrivit normei de reprezentare, de un delegat la
2 membri Ónscri∫i Ón Registrul unic al tehnicienilor dentari
din Rom‚nia. Alegerile sunt validate Ón prezen˛a a dou„
treimi din num„rul total al delega˛ilor.
(4) Œn cazul Ón care se constat„ lipsa cvorumului la
adun„rile generale la nivel na˛ional, jude˛ean, respectiv al
municipiului Bucure∫ti, se convoac„ o nou„ adunare
general„ Ón termen de dou„ s„pt„m‚ni, ale c„rei decizii
vor fi adoptate cu majoritate simpl„, indiferent de num„rul
participan˛ilor.
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SECﬁIUNEA a 6-a
Proceduri ∫i sanc˛iuni

Art. 42. — (1) Membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari
din Rom‚nia care Óncalc„ regulamentele specifice privind
exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum ∫i Codul
de etic„ ∫i deontologie al profesiei de tehnician dentar li
se aplic„, gradual, una dintre urm„toarele sanc˛iuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) suspendarea calit„˛ii de membru al Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia;
d) retragerea calit„˛ii de membru al Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia ∫i propunerea c„tre
Ministerul S„n„t„˛ii Publice pentru retragerea autoriza˛iei de
liber„ practic„ a profesiei de tehnician dentar.
(2) Aplicarea sanc˛iunilor prev„zute la alin. (1) lit. a) ∫i
b) este de competen˛a consiliilor jude˛ene, respectiv a
Consiliului municipiului Bucure∫ti, ale Ordinului Tehnicienilor
Dentari din Rom‚nia, iar aplicarea sanc˛iunilor prev„zute la
alin. (1) lit. c) ∫i d) este de competen˛a Consiliului na˛ional
al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia, dup„
pronun˛area hot„r‚rii judec„tore∫ti definitive.
Art. 43. — Concluziile anchetei ∫i sanc˛iunile aplicate se
comunic„ Ón scris persoanei Ón cauz„, consiliului jude˛ean,
respectiv al municipiului Bucure∫ti, ale Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia, angajatorului ∫i, dup„
caz, Ministerului S„n„t„˛ii Publice.
Art. 44. — Contesta˛iile Ómpotriva sanc˛iunilor prev„zute
la art. 42 se pot face la comisia de specialitate din cadrul
Consiliului na˛ional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din
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Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia se aleg pentru un
mandat de 4 ani. Primul mandat face parte din cele dou„
mandate prev„zute la art. 33 alin. (2).
CAPITOLUL III
Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii
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Art. 49. — Tehnicienii dentari sunt obliga˛i s„ respecte
prevederile prezentei legi ∫i reglement„rile specifice
sectorului Ón care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea.
Art. 50. — Ordinul Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia
func˛ioneaz„ pe baza prevederilor prezentei legi ∫i pe baza
reglement„rilor proprii, elaborate Ón conformitate cu
prevederile legii.
Art. 51. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 30 de zile
de la data public„rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Art. 52. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi,
prevederile referitoare la profesia de tehnician dentar
cuprinse Ón art. 67 din Legea nr. 307/2004 privind
exercitarea profesiei de asistent medical ∫i a profesiei de
moa∫„, precum ∫i organizarea ∫i func˛ionarea Ordinului
Asisten˛ilor Medicali ∫i Moa∫elor din Rom‚nia, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 578 din 30 iunie
2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
alte dispozi˛ii contrare se abrog„.
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Rom‚nia, Ón termen de 30 de zile de la comunicarea
sanc˛iunii, adres‚ndu-se apoi organelor de judecat„.
Art. 45. — R„spunderea disciplinar„ a membrilor
Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia, prev„zut„ la
art. 42, nu exclude r„spunderea civil„, patrimonial„,
conven˛ional„ ∫i penal„, dup„ caz, potrivit prevederilor
legale.
Art. 46. — Calitatea de membru al Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia Ónceteaz„ ca urmare a
pierderii dreptului de exercitare a acestei profesii.
Art. 47. — Practicarea profesiei de tehnician dentar de
c„tre persoanele care nu au aceast„ calitate constituie
infrac˛iune ∫i se pedepse∫te conform prevederilor Codului
penal.
Art. 48. — (1) Organizarea alegerilor de constituire a
primelor organe de conducere la nivel na˛ional, jude˛ean,
respectiv al municipiului Bucure∫ti, se desf„∫oar„ pe baza
regulamentului elaborat de o comisie electoral„ central„ de
ini˛iativ„, format„ din:
a) un reprezentant al Ministerului S„n„t„˛ii Publice;
b) 10 tehnicieni dentari desemna˛i de asocia˛ii
profesionale;
c) c‚te un reprezentant al ministerelor cu re˛ea sanitar„
proprie.
(2) Membrii Consiliului na˛ional ∫i ai consiliului jude˛ean,
respectiv al municipiului Bucure∫ti, ale Ordinului
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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„.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei
de tehnician dentar, precum ∫i Ónfiin˛area, organizarea
∫i func˛ionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia
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 exercitarea profesiei de
tehnician dentar, precum ∫i Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Ordinului
Tehnicienilor Dentari din Rom‚nia ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 13 aprilie 2007.
Nr. 402.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 210
din 13 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 96 alin. (2) lit. b)
∫i alin. (4), art. 102 alin. (3) lit. e) ∫i art. 103 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice
normativ Ón procedee represive“. Se Óncalc„ Ón acest fel
principiile constitu˛ionale de la art. 53.
Judec„toria Buz„u apreciaz„ c„ excep˛ia ridicat„ este
neÓntemeiat„, deoarece nu sunt Ónc„lcate prevederile
constitu˛ionale ale art. 16 alin. (1) ∫i (2) ∫i nici cele ale
art. 53.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, deoarece re˛inerea permisului de
conducere a fost f„cut„ pentru a se putea aplica
sanc˛iunea complementar„ a suspend„rii dreptului de a
conduce autovehiculul, astfel c„ referirea autorului excep˛iei
la dispozi˛iile art. 25 din Constitu˛ie care garanteaz„ dreptul
persoanelor la libera circula˛ie nu poate fi confundat cu
libera circula˛ie rutier„. De asemenea, apreciaz„ c„ textele
de lege criticate nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) ∫i
(2) ∫i art. 53 din Constitu˛ie.
Avocatul Poporului
arat„
c„
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, textele de lege
criticate fiind Ón deplin„ concordan˛„ cu dispozi˛iile
constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 88 alin. (1) lit. c), alin. (4) ∫i alin. (5) ∫i
art. 89 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice, excep˛ie
ridicat„ de C„t„lin Cisleanu Ón Dosarul nr. 1.219/2006 al
Judec„toriei Buz„u.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, apreciind c„ dispozi˛iile legale criticate nu
contravin prevederilor constitu˛ionale.
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™erban Viorel St„noiu
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 9 octombrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.219/2006, Judec„toria Buz„u a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 88 alin. (1) lit. c), alin. (4) ∫i alin. (5) ∫i
art. 89 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002
privind circula˛ia pe drumurile publice, excep˛ie ridicat„ de
C„t„lin Cisleanu Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect o pl‚ngere
contraven˛ional„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prin dispozi˛iile criticate se prev„d
cumulativ dou„ sanc˛iuni pentru comiterea aceleia∫i fapte
contraven˛ionale, ∫i anume at‚t aplicarea unei amenzi, c‚t
∫i re˛inerea permisului de conducere Ón vederea exercit„rii
dreptului de a conduce un autovehicul, contravenind astfel
prevederilor art. 16 alin. (1), art. 25 ∫i 53 din Constitu˛ie.
De asemenea, arat„ c„ prevederile din ordonan˛„
referitoare la aprobarea de c„tre ∫eful inspectoratului
jude˛ean de poli˛ie a suspend„rii exercit„rii dreptului de a
conduce, precum ∫i cele referitoare la comunicarea Ón scris
contravenientului a hot„r‚rii asupra sanc˛iunilor
contraven˛ionale complementare Óncalc„ dispozi˛iile art. 16
alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, Óntruc‚t las„ la aprecierea
arbitrar„ a unei persoane, care nu a fost de fa˛„ la
constatarea faptei, s„ dispun„ aplicarea m„surii
complementare ∫i durata acesteia. Mai sus˛ine c„ re˛inerea
permisului de conducere, respectiv suspendarea dreptului
de a conduce un autovehicul, Óncalc„ dreptul la liber„
circula˛ie reglementat de art. 25 din Constitu˛ie. Se mai
arat„, Ón sus˛inerea excep˛iei, c„ îvaloarea exagerat„ a
amenzilor denatureaz„ scopul moralizator al actului

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea 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.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 88 alin. (1) lit. c), alin. (4) ∫i alin. (5) ∫i
art. 89 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice. Din
con˛inutul dosarului rezult„ c„, Ón ceea ce prive∫te art. 89,
numai prevederile lit. d), care reglementeaz„ fapta pentru
care autorul excep˛iei a fost sanc˛ionat contraven˛ional, au
leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei.
Se constat„ c„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice a fost
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 670 din 3 august 2006, ∫i aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 49/2006, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006.
Solu˛iile legislative din textele de lege criticate au fost
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Aceste reglement„ri se aplic„, Ón egal„ m„sur„, f„r„
discriminare, tuturor conduc„torilor auto care s„v‚r∫esc
contraven˛iile prev„zute de lege.
Tot astfel, nu poate fi re˛inut„ nici sus˛inerea referitoare
la Ónc„lcarea art. 25 din Constitu˛ie privind dreptul la liber„
circula˛ie, deoarece acesta nu are leg„tur„ cu textele de
lege criticate. Dreptul la liber„ circula˛ie vizeaz„ libertatea
de mi∫care a cet„˛eanului, textul constitu˛ional
reglement‚nd ambele aspecte care formeaz„ acest drept
fundamental, ∫i anume: libera circula˛ie pe teritoriul
Rom‚niei ∫i libera circula˛ie Ón afara teritoriului ˛„rii. Dreptul
la liber„ circula˛ie, astfel cum este reglementat de
Constitu˛ia Rom‚niei, prin receptarea sa din Pactul
interna˛ional privitor la drepturile civile ∫i politice, nu include
∫i dreptul de a conduce autovehicule, respectiv de a de˛ine
un permis de conducere auto Ón acest scop, prevederile
constitu˛ionale nef„c‚nd referire ∫i la mijloacele de
transport prin care se realizeaz„ libera circula˛ie.
Ca urmare, fiecare cet„˛ean poate folosi mijloacele de
transport pe care le consider„ potrivite (rutiere, feroviare,
aeriene, fluviale, navale, mijloace de transport Ón comun
sau personale), cu respectarea regulilor impuse prin actele
normative care reglementeaz„ utilizarea acestora. Stabilirea
unor astfel de reguli Ón ceea ce prive∫te circula˛ia pe
drumurile publice, inclusiv Ón ceea ce prive∫te re˛inerea
permisului de conducere, respectiv suspendarea exercit„rii
dreptului de a conduce autovehicule, are ca scop, potrivit
art. 1 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 195/2002, îasigurarea desf„∫ur„rii fluente ∫i Ón siguran˛„ a
circula˛iei pe drumurile publice, precum ∫i ocrotirea vie˛ii,
integrit„˛ii corporale ∫i a s„n„t„˛ii persoanelor participante la
trafic sau aflate Ón zona drumului public, protec˛ia drepturilor ∫i
intereselor legitime ale persoanelor respective, a propriet„˛ii
publice ∫i private, c‚t ∫i a mediului“, ∫i nu este de natur„ s„
Óncalce, pentru motivele ar„tate, dreptul fundamental
reglementat de art. 25 din Constitu˛ie.
De altfel, ∫i îlibera circula˛ie“, prev„zut„ de textul
constitu˛ional invocat Ón motivarea excep˛iei, se desf„∫oar„
potrivit unor reguli stabilite prin lege, reguli care au ca
finalitate ocrotirea unor valori economice ∫i sociale, a
drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor, precum ∫i a unei
normale desf„∫ur„ri a rela˛iilor interstatale.
Referitor la invocarea Ónc„lc„rii dispozi˛iilor art. 53 din
Constitu˛ie, se observ„ c„ textul constitu˛ional se refer„
exclusiv la restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al
unor libert„˛i prev„zute de Constitu˛ie, iar textele criticate
nu restr‚ng drepturi constitu˛ionale, ci prev„d sanc˛ionarea
unor fapte de Ónc„lcare a legii care pun Ón pericol
siguran˛a circula˛iei rutiere. Pe de alt„ parte, este de
observat c„ alin. (1) al art. 53 prevede, Óntre alte situa˛ii,
c„ exerci˛iul unor drepturi poate fi restr‚ns ∫i pentru
ap„rarea drepturilor ∫i a libert„˛ilor cet„˛enilor.
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preluate, de principiu, de art. 96 alin. (2) lit. b) ∫i alin. (4),
art. 102 alin. (3) lit. e) ∫i art. 103 alin. (3), astfel c„, prin
decizia sa, Curtea Constitu˛ional„ se va pronun˛a Ón
leg„tur„ cu constitu˛ionalitatea acestor dispozi˛ii, care
prev„d:
— Art. 96 alin. (2) lit. b) ∫i alin. (4): î(2) Sanc˛iunile
contraven˛ionale complementare sunt urm„toarele: [...]
b) suspendarea exercit„rii dreptului de a conduce, pe timp
limitat.[...]
(4) Suspendarea exercit„rii dreptului de a conduce se
dispune de c„tre ∫eful poli˛iei rutiere a jude˛ului sau a
municipiului Bucure∫ti ori de Ónlocuitorul acestuia, pe raza
c„reia a fost s„v‚r∫it„ una dintre faptele prev„zute la art. 100
alin. (3), art. 101 alin. (3) ∫i art. 102 alin. (3), sau de c„tre ∫eful
poli˛iei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli˛iei
Rom‚ne ori de adjunctul acestuia pentru faptele constatate de
poli˛i∫tii rutieri din subordine. Œn cazul cumulului de 15 puncte
de penalizare, suspendarea exercit„rii dreptului de a conduce
se dispune de c„tre ∫eful poli˛iei rutiere a jude˛ului sau a
municipiului Bucure∫ti pe raza c„reia Ó∫i are domiciliul sau,
dup„ caz, re∫edin˛a titularul permisului de conducere.“;
— Art. 102 alin. (3) lit. e): îConstituie contraven˛ie ∫i se
sanc˛ioneaz„ cu amenda prev„zut„ Ón clasa a IV-a de
sanc˛iuni ∫i cu aplicarea sanc˛iunii complementare a
suspend„rii exercit„rii dreptului de a conduce pentru o
perioad„ de 90 de zile s„v‚r∫irea de c„tre conduc„torul de
autovehicul sau tramvai a urm„toarelor fapte: [...] e) dep„∫irea
cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul
de drum respectiv ∫i pentru categoria din care face parte
autovehiculul condus, constatat„, potrivit legii, cu mijloace
tehnice omologate ∫i verificate metrologic.“;
— Art. 103 alin. (3): îŒn cazurile prev„zute la alin. (1) ∫i
(2) hot„r‚rea de suspendare a exercit„rii dreptului de a
conduce se comunic„ titularului de c„tre serviciul poli˛iei
rutiere, care are Ón eviden˛„ contravenientul, Ón termen de
10 zile de la data constat„rii ultimei contraven˛ii.“
Autorul excep˛iei consider„ c„ aceste prevederi legale
sunt contrare prevederilor constitu˛ionale ale art. 16
alin. (1) ∫i (2) privind egalitatea Ón drepturi, ale art. 25
privind libera circula˛ie ∫i ale art. 53 privind restr‚ngerea
exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 96 alin. (2) lit. b) ∫i alin. (4), art. 102 alin. (3) lit. e) ∫i
art. 103 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 195/2002, Curtea re˛ine c„ aceste dispozi˛ii nu
contravin textelor constitu˛ionale invocate Ón cauz„.
Astfel, Ón leg„tur„ cu critica de neconstitu˛ionalitate
formulat„ prin invocarea Ónc„lc„rii dispozi˛iilor art. 16
alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie privind egalitatea, se re˛ine
c„ dispozi˛iile criticate din ordonan˛a de urgen˛„ stabilesc
faptele ce constituie contraven˛ii la reglement„rile privind
circula˛ia pe drumurile publice ∫i sanc˛iunile aferente.
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Fa˛„ de cele ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 96 alin. (2) lit. b) ∫i alin. (4), art. 102 alin. (3) lit. e)
∫i art. 103 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice, excep˛ie
ridicat„ de C„t„lin Cisleanu Ón Dosarul nr. 1.219/2006 al Judec„toriei Buz„u.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 212
din 13 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 12 ∫i art. 13
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
∫i, drept consecin˛„, o dubl„ sanc˛iune a unei ac˛iuni
materiale.
Tribunalul Satu Mare — Sec˛ia penal„ apreciaz„ c„
excep˛ia ridicat„ este neÓntemeiat„, Óntruc‚t dispozi˛iile
legale criticate nu contravin prevederilor constitu˛ionale ale
art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 15 alin. (1), art. 16
alin. (1) ∫i (2), art. 20, art. 21 alin. (1)—(3) ∫i nici
prevederilor art. 4 din Protocolul nr. 7 la Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 12 ∫i art. 13 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate,
Ón raport cu dispozi˛iile art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (2),
art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 20, art. 21
alin. (1)—(3) din Constitu˛ie, este inadmisibil„, nefiind
motivat„, iar Ón raport cu art. 4 din Protocolul nr. 7 la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, este neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului
arat„
c„
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, textele de lege
criticate fiind Ón deplin„ concordan˛„ cu dispozi˛iile
constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 12 ∫i 13 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate,
excep˛ie ridicat„ de Adrian Alm„∫an Ón Dosarul
nr. 3.464/83/2004 al Tribunalului Satu Mare — Sec˛ia
penal„.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere,
ca
neÓntemeiat„,
a
excep˛iei
de
neconstitu˛ionalitate privind dispozi˛iile art. 13 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/1998, apreciind c„ acestea
nu contravin prevederilor constitu˛ionale, ∫i ca inadmisibil„
a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate referitoare la prevederile
art. 12 din aceea∫i ordonan˛„, Óntruc‚t acestea au fost
modificate anterior sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale, av‚nd Ón
prezent un alt con˛inut dec‚t cel la care se refer„ autorul
excep˛iei.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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tu

Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Iuliana Nedelcu
Florentina Geangu

C U R T E A,

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 9 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 3.464/83/2004, Tribunalul Satu Mare — Sec˛ia
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 12 ∫i art. 13 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/1998, excep˛ie
ridicat„ de Adrian Alm„∫an Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect
solu˛ionarea apelurilor declarate Ómpotriva Sentin˛ei penale
nr. 713/2004, pronun˛at„ de Judec„toria Deva Ón Dosarul
nr. 650/2003, pentru evaziune fiscal„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 12 ∫i 13 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/1998 contravin prevederilor
constitu˛ionale ale art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 15
alin. (1), art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 20, art. 21 alin. (1)—(3),
precum ∫i dispozi˛iilor art. 4 din Protocolul nr. 7 la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, deoarece reglementeaz„ o dubl„ incriminare

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea 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.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum
rezult„ din Óncheierea de sesizare, Ól constituie dispozi˛iile
art. 12 ∫i 13 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 545 din
8 noiembrie 1999.
Analiz‚nd
cererea
privind
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate, se constat„ c„ autorul excep˛iei face
referire la dispozi˛iile art. 12 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
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asemenea, apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale criticate
contravin ∫i prevederilor art. 4 din Protocolul nr. 7 la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, referitoare la dreptul de a nu fi judecat sau
pedepsit de dou„ ori.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
I. Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 12 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/1998, se constat„ c„ aceasta nu poate fi re˛inut„,
deoarece ea vizeaz„ con˛inutul normei legale Ón redactarea
existent„ la data republic„rii ordonan˛ei Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, care,
ca urmare a modific„rilor ∫i complet„rilor legislative
ulterioare, nu mai era Ón vigoare la data ridic„rii excep˛iei.
Astfel, av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 29 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, excep˛ia urmeaz„ a fi respins„ ca
inadmisibil„.
II. Referitor la critica de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 13 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/1998 fa˛„ de prevederile art. 16 alin. (1) ∫i (2) din
Constitu˛ie privind egalitatea Ón drepturi, Curtea constat„ c„
aceasta nu poate fi re˛inut„. Astfel, prevederile criticate
privind condi˛iile Ón care poate interveni r„spunderea
disciplinar„ administrativ„, civil„ sau penal„, reprezint„
op˛iunea legiuitorului ∫i se aplic„ tuturor celor prev„zu˛i Ón
ipoteza normei, f„r„ nicio discriminare pe considerente
arbitrare.
Cu privire la Ónc„lcarea prevederilor constitu˛ionale ale
art. 21 alin. (1)—(3), se constat„ c„ dispozi˛iile legale
criticate nu sunt de natur„ s„ Óngr„deasc„ dreptul p„r˛ilor
de a se adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor,
libert„˛ilor ∫i intereselor lor legitime, de a beneficia de un
proces echitabil, precum ∫i de judecarea acestuia Óntr-un
termen rezonabil.
Se constat„ c„ dispozi˛iile art. 1 alin. (3), art. 11
alin. (2), art. 15 alin. (1) ∫i art. 20 din Constitu˛ie, precum
∫i dispozi˛iile art. 4 din Protocolul nr. 7 la Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale nu
sunt incidente Ón cauz„.
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Guvernului nr. 24/1998, Ón redactarea existent„ la data
republic„rii ei, dispozi˛ii conform c„rora sumele alocate din
Fondul pentru dezvoltare regional„ pentru proiectele de
dezvoltare Ón cadrul zonelor defavorizate, f„r„ respectarea
destina˛iei ∫i a termenelor pentru care au fost acordate
beneficiarilor, se restituiau Ón cuantum dublu.
Se mai constat„ c„ aceste dispozi˛ii au fost modificate,
anterior ridic„rii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, prin
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 75/2000, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 282 din
22 iunie 2000, ∫i prin Legea nr. 621/2001, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 737 din
19 noiembrie 2001, av‚nd Ón prezent o alt„ redactare.
Textele de lege criticate au urm„torul cuprins:
— Art. 12: î(1) Schimbarea destina˛iei bunurilor pentru
care investitorii au beneficiat de facilit„˛ile prev„zute la art. 6
din prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se poate realiza dup„
Óndeplinirea formalit„˛ilor legale privind importul ∫i achitarea
taxelor vamale ∫i a taxei pe valoarea ad„ugat„, pentru bunurile
provenite din import, sau dup„ achitarea taxei pe valoarea
ad„ugat„ Ón cazul bunurilor achizi˛ionate din ˛ar„.
(2) Œn cazul Ón care schimbarea destina˛iei bunurilor se
realizeaz„ f„r„ Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute Ón prezentul
articol, beneficiarilor de facilit„˛i li se aplic„ prevederile
legisla˛iei Ón vigoare privind importul ∫i achitarea taxelor
vamale, precum ∫i a taxei pe valoarea ad„ugat„.“;
— Art. 13: îNerespectarea prevederilor prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ atrage r„spunderea administrativ„, civil„
sau penal„, dup„ caz, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de
urgen˛„.“
Œn consecin˛„, Curtea urmeaz„ s„ se pronun˛e asupra
constitu˛ionalit„˛ii acestor texte legale, Ón vigoare la data
ridic„rii excep˛iei.
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 1
alin. (3) referitoare la statul rom‚n, art. 11 alin. (2) referitoare
la dreptul interna˛ional ∫i dreptul intern, art. 15 alin. (1)
referitoare la universalitatea drepturilor, art. 16 alin. (1) ∫i
(2) referitoare la egalitatea Ón drepturi, art. 20 referitoare la
tratatele interna˛ionale privind drepturile omului ∫i art. 21
alin. (1)—(3) referitoare la accesul liber la justi˛ie. De
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Fa˛„ de cele ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 12 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, excep˛ie ridicat„ de Adrian Alm„∫an Ón Dosarul
nr. 3.464/83/2004 al Tribunalului Satu Mare — Sec˛ia penal„.
2. Respinge, ca fiind neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 13 din aceea∫i ordonan˛„,
excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón acela∫i dosar al Tribunalului Satu Mare — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 213
din 13 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 din Legea nr. 37/2006
privind reorganizarea activit„˛ii de protec˛ie a plantelor ∫i carantin„ fitosanitar„
proprietarul serviciilor de protec˛ie a plantelor, dreptul la
ocrotirea s„n„t„˛ii prev„zut de art. 34, precum ∫i dreptul la
mediu s„n„tos, reglementat de art. 35 din Constitu˛ie,
trebuie respectate. Œn plus, argumentele invocate de autorul
excep˛iei, referitoare la lipsa unei reglement„ri privitoare la
îmodalitatea ∫i condi˛iile de privatizare“ ∫i la inexisten˛a
unor norme metodologice de aplicare a prevederilor art. 6
din lege, nu sunt de natur„ a eviden˛ia neconstitu˛ionalitatea
prevederilor legale men˛ionate, Ón raport cu dispozi˛iile
art. 34 ∫i 35 din Constitu˛ie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t dispozi˛iile de
lege criticate nu pun Ón discu˛ie sub niciun aspect
Ónc„lcarea drepturilor fundamentale la ocrotirea s„n„t„˛ii ∫i
la un mediu s„n„tos.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea 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.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 6 din Legea nr. 37/2006 privind
reorganizarea activit„˛ii de protec˛ie a plantelor ∫i carantin„
fitosanitar„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 200 din 3 mai 2006, care au urm„torul
con˛inut: îServiciile publice de protec˛ie a plantelor, aflate Ón
subordinea consiliilor jude˛ene, se privatizeaz„.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 34 privind dreptul
la ocrotirea s„n„t„˛ii ∫i ale art. 35 privind dreptul la un
mediu s„n„tos.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ autorul acesteia critic„, Ón esen˛„, lipsa de
reglementare a condi˛iilor privatiz„rii, precum ∫i modul Ón
care art. 6 din Legea nr. 37/2006 este interpretat ∫i aplicat
de Consiliul Jude˛ean Vaslui.
Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea
Constitu˛ional„ se pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii
actelor cu privire la care a fost sesizat„, f„r„ a putea
modifica sau completa prevederile supuse controlului.
De asemenea, aspectele care privesc modul Ón care
textul de lege criticat a fost aplicat de Consiliul Jude˛ean
Vaslui excedeaz„ cadrului controlului de constitu˛ionalitate
exercitat de Curte, fiind de competen˛a instan˛ei
judec„tore∫ti s„ stabileasc„ situa˛ia de fapt ∫i s„ fac„ o
corect„ aplicare a dispozi˛iilor legale incidente Ón cauz„.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 6 din Legea nr. 37/2006 privind
reorganizarea activit„˛ii de protec˛ie a plantelor ∫i carantin„
fitosanitar„, excep˛ie ridicat„ de Direc˛ia pentru Agricultur„
∫i Dezvoltare Rural„ Vaslui Ón Dosarul nr. 4.836/89/2006 al
Tribunalului Vaslui.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
inadmisibil„, Óntruc‚t critica de neconstitu˛ionalitate prive∫te
o omisiune de reglementare, ceea ce excedeaz„
competen˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Florentina Geangu
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 26 iunie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 4.836/89/2006, Tribunalul Vaslui a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 6 din Legea nr. 37/2006 privind
reorganizarea activit„˛ii de protec˛ie a plantelor ∫i
carantin„ fitosanitar„, excep˛ie ridicat„ de Direc˛ia pentru
Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ Vaslui. Excep˛ia a fost
ridicat„ Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect anularea Hot„r‚rii
nr. 26/2006, men˛inut„ prin Hot„r‚rea nr. 43/2006, a
Consiliului Jude˛ean Vaslui privind aprobarea metodei de
privatizare a Direc˛iei jude˛ene de protec˛ie a plantelor ∫i
carantin„ fitosanitar„ Vaslui.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ art. 6 din Legea nr. 37/2006 este
neconstitu˛ional, deoarece înu exis„ norme metodologice de
punere Ón aplicare a acestuia ∫i nici nu se face vreo
referire la modalitatea ∫i condi˛iile privatiz„rii“, fiind astfel
Ónc„lcate prevederile art. 34 ∫i 35 din Constitu˛ie.
Tribunalul Vaslui apreciaz„ c„ excep˛ia ridicat„ este
neÓntemeiat„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
invocat„ este neÓntemeiat„, deoarece, indiferent de
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Fa˛„ de cele ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 din Legea nr. 37/2006 privind
reorganizarea activit„˛ii de protec˛ie a plantelor ∫i carantin„ fitosanitar„, excep˛ie ridicat„ de Direc˛ia pentru Agricultur„ ∫i
Dezvoltare Rural„ Vaslui Ón Dosarul nr. 4.836/89/2006 al Tribunalului Vaslui.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
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HOT√R¬RE
pentru aprobarea Planului na˛ional de ac˛iune privind prevenirea abandonului copilului
de c„tre familie
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Art. 1. — Se aprob„ Planul na˛ional de ac˛iune privind
prevenirea abandonului copilului de c„tre familie, prev„zut
Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Biroul directorului executiv al Grupului la nivel
Ónalt Ón domeniul protec˛iei ∫i Óngrijirii copilului, compartiment
f„r„ personalitate juridic„ din cadrul Cancelariei

Primului-Ministru, asigur„ monitorizarea activit„˛ilor din
domeniul protec˛iei ∫i Óngrijirii copilului ∫i prezint„ rapoarte
trimestriale Guvernului, pe baza inform„rilor f„cute de
institu˛iile implicate Ón activit„˛ile cuprinse Ón Planul na˛ional
de ac˛iune privind prevenirea abandonului copilului de c„tre
familie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion Mircea Pl‚ngu
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului
Bogdan Adrian Panait,
secretar de stat
p. Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Ervin-Zoltán Székely,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 28 martie 2007.
Nr. 323.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√

PLAN NAﬁIONAL DE ACﬁIUNE
privind prevenirea abandonului copilului de c„tre familie
M„sura

Responsabil

Termen

Fonduri

Indicatori

I. La nivel comunitar
permanent

2. Depistarea activ„ ∫i luarea Ón eviden˛„
a gravidelor Ón primul trimestru de sarcin„
de c„tre medicii de familie sau de c„tre
asisten˛ii medicali comunitari

ASP

permanent

3. Dezvoltarea ∫i implementarea de programe
de sprijin pentru mamele/familiile cu risc de
abandon al copilului

MMSSF —
ANPDC,
autorit„˛ile
locale

anual,
Ón perioada
2007—2008

4. Crearea de servicii comunitare adresate
popula˛iei Ón general, precum ∫i copiilor afla˛i
Ón situa˛ii de risc de separare de familie:
a) la nivel de comun„ — Ónfiin˛area obligatorie
a unui serviciu de zi (gr„dini˛„ cu program
prelungit, centru de zi, centru tip î∫coala dup„
∫coal„“), Ón func˛ie de nevoile identificate;
b) la nivel de ora∫ — Ónfiin˛area obligatorie
de servicii de zi (cre∫„, gr„dini˛„ cu program
prelungit, centru de zi, centru tip î∫coala dup„
∫coal„“), Ón func˛ie de nevoile identificate;
c) la nivel de municipiu: Ónfiin˛area obligatorie
de servicii de zi (cre∫„, gr„dini˛„ cu program
prelungit, centru de zi, centru tip î∫coala dup„
∫coal„“, centru de consiliere ∫i sprijin pentru
p„rin˛i ∫i copii), Ón func˛ie de nevoile identificate

MMSSF,
MMSSF —
ANPDC,
MAI,
autorit„˛i
locale

2007—2008

CL/ CLSB

a) nr. de asisten˛i medicali
comunitari (AMC);
b) nr. de mediatori sanitari
pentru comunit„˛ile de
romi (MSCR);
c) nr. de familii identificate
cu risc crescut;
d) nr. de familii identificate
cu risc crescut de c„tre
asisten˛ii sociali de la nivelul
SPAS/persoanele cu atribu˛ii
Ón asisten˛a social„.

ce

autorit„˛i
locale, ASP

— nr. de gravide depistate
de AMC ∫i MSCR

MMSSF — ANPDC,
PIN 6/ 2007,
PIN 6/ 2008,
CJ/CLSB, CL

a) nr. de mame/gravide/
familii beneficiare;
b) nr. de copii pentru care
s-a prevenit separarea de
familie.

MMSSF,
MMSSF —
ANPDC,
PIN 6/ 2007,
PIN 6/ 2008,
MAI, CJ/CLSB,
CL

a) nr. de cre∫e Ónfiin˛ate;
b) nr. de gr„dini˛e cu program
prelungit Ónfiin˛ate;
c) nr. de centre de zi Ónfiin˛ate;
d) nr. de centre tip î∫coala
dup„ ∫coal„“ Ónfiin˛ate.
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1. Identificarea, evaluarea ∫i monitorizarea,
Ón comunitate, a familiilor cu risc crescut
de abandon al copilului, prin intermediul
vizitelor la domiciliu ale asisten˛ilor sociali
de la nivelul SPAS/ persoanelor cu atribu˛ii
Ón asisten˛a social„, precum ∫i ale asisten˛ilor
medicali comunitari. Implicarea structurilor
comunitare consultative

5. Monitorizarea timp de 6 luni a situa˛iei copiilor
care au fost supu∫i riscului de a fi p„r„si˛i Ón
unit„˛ile sanitare care ofer„ servicii medicale
pentru copiii reÓntor∫i Ón familie de c„tre asisten˛ii
sociali de la nivelul SPAS/persoanele cu atribu˛ii
Ón asisten˛a social„. Transmiterea rapoartelor de
monitorizare, lunar, la DGASPC

MMSSF — permanent
ANPDC,
CJ/CLS, CL

MMSSF — ANPDC, — nr. de copii monitoriza˛i
CJ/CLS, CL

6. Derularea unor programe de instruire a
asisten˛ilor sociali de la nivelul SPAS/persoanele
cu atribu˛ii Ón asisten˛a social„ pe linie de stare
civil„ ∫i eviden˛a persoanelor

MMSSF — 30 iunie 2007
ANPDC,
periodic
MAI — INEP,
DGASPC,
SPCEP

CJ/CLSB,
SPCEP

a) nr. de asisten˛i sociali de
la nivelul SPAS/persoanele
cu atribu˛ii Ón asisten˛a social„
pe linie de stare civil„ ∫i
eviden˛a persoanelor instruite;
b) reducerea cazurilor de
abandon Ón unit„˛i sanitare
care ofer„ servicii medicale
pentru copii prin programe
de instruire a persoanelor
cu atribu˛ii Ón domeniul de
referin˛„ cu privire la cadrul
normativ care reglementeaz„
activitatea.
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M„sura

Responsabil

Termen

Fonduri

Indicatori

MMSSF —
ANPDC,
MSP,
DGASPC,
ASP

30 iunie 2007

CJ/CLSB

— nr. de asisten˛i sociali
de la nivelul SPAS/
persoanele cu atribu˛ii Ón
asisten˛a social„ instruite pe
linie de stare civil„ ∫i eviden˛a
persoanelor

8. Eliberarea actelor de identitate pentru gravid„/
l„uz„, cu prioritate, de c„tre serviciile SPCEP,
Ón vederea prevenirii cazurilor de nou-n„scu˛i
f„r„ acte de na∫tere

SPCEP

permanent

Surse locale,
art. 40 alin. (2)
din Ordonan˛a
de urgen˛„ a
Guvernului
nr. 97/2005
privind eviden˛a,
domiciliul,
re∫edin˛a ∫i actele
de identitate ale
cet„˛enilor rom‚ni,
aprobat„ cu
modific„ri ∫i
complet„ri prin
Legea nr. 290/2005,
cu complet„rile
ulterioare

— num„rul de documente
eliberate

rs
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or
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7. Preg„tirea asisten˛ilor sociali de la nivelul
SPAS/persoanelor cu atribu˛ii de asisten˛„ social„
Ón vederea identific„rii ∫i sprijinirii gravidei ∫i
mamei Ón risc de p„r„sire a copilului

31 decembrie
2007

a) nr. de asisten˛i sociali
din unit„˛i sanitare;
b) nr. de persoane din
unit„˛i sanitare, nominalizate
cu atribu˛ii Ón asisten˛a
social„.
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unit„˛ile
sanitare
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fo

rm

unit„˛ile
sanitare

permanent,
dup„ intrarea
Ón vigoare
a normelor
metodologice

— nr. de unit„˛i sanitare
care aplic„ metodologia

tin

at

ex

cl

us

iv

1. a) Dezvoltarea re˛elei de asisten˛„ social„ la
nivelul unit„˛ilor sanitare care ofer„ servicii
medicale pentru copii;
b) angajarea asisten˛ilor sociali Ón unit„˛ile sanitare
stabilite de MSP sau nominalizarea de persoane
cu atribu˛ii Ón asisten˛a social„ la nivelul unit„˛ii
sanitare
2. Aplicarea Normelor metodologice privind modul
de realizarea obliga˛iilor ce revin autorit„˛ilor,
institu˛iilor ∫i persoanelor implicate Ón prevenirea
∫i solu˛ionarea cazurilor de copii p„r„si˛i Ón unit„˛i
sanitare de specialitate obstetric„-ginecologie
∫i alte unit„˛i sanitare care ofer„ servicii medicale
pentru copii

pe

II. La nivel de unitate sanitar„

III. La nivel jude˛ean
ASP,
DGASPC,
IPJ/sec˛ii
de poli˛ie,
SPCJEP

Ón 30 de zile
de la intrarea
Ón vigoare
a normelor
metodologice

ASP,
CJ/CLSB,
IPJ/ sec˛ii
de poli˛ie,
SPCJEP

— nr. de protocoale
Óncheiate la nivel
jude˛ean; institu˛iile implicate

2. Aplicarea Normelor metodologice privind modul
de realizarea obliga˛iilor ce revin autorit„˛ilor,
institu˛iilor ∫i persoanelor implicate Ón prevenirea
∫i solu˛ionarea cazurilor de copii p„r„si˛i Ón unit„˛i
sanitare de specialitate obstetric„-ginecologie
∫i alte unit„˛i sanitare care ofer„ servicii medicale
pentru copii

ASP,
DGASPC,
IPJ/sec˛ii
de poli˛ie,
SPCJEP

permanent,
dup„ intrarea
Ón vigoare
a normelor
metodologice

ASP,
CJ/CLSB,
IPJ/sec˛ii
de poli˛ie,
SPCJEP
Surse locale,
art. 40 alin. (2)
din Ordonan˛a
de urgen˛„
a Guvernului
nr. 97/2005
privind eviden˛a,
domiciliul, re∫edin˛a

a) nr. de unit„˛i sanitare care
pun Ón aplicare normele;
b) nr. de copii p„r„si˛i Ón
unit„˛ile sanitare;
c) nr. de copii prelua˛i Ón
sistemul de protec˛ie, Ón
sistem de prevenire (CM)
sau protec˛ie special„;
d) nr. de copii reÓntor∫i Ón
familie;
e) nr. de copii p„r„si˛i Ón
unit„˛ile sanitare f„r„ acte
de identitate;

D

es

1. Œncheierea de protocoale de colaborare intre
ASP, DGASPC, IPJ/sec˛ii de poli˛ie la nivelul
sectoarelor municipiului Bucure∫ti ∫i SPCEP, Ón
baza Normelor metodologice privind modul de
realizare a obliga˛iilor ce revin autorit„˛ilor,
institu˛iilor ∫i persoanelor implicate Ón prevenirea
∫i solu˛ionarea cazurilor de copii p„r„si˛i Ón unit„˛i
sanitare de specialitate obstetric„-ginecologie ∫i
alte unit„˛i sanitare care ofer„ servicii medicale
pentru copii
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M„sura

Responsabil

MMSSF —
ANPDC,
CJ/CLSB,
CPC

4.a) Concentrarea cu prioritate pe plasamentul
la familia extins„ pentru copiii cu v‚rsta cuprins„
Óntre 0—2 ani, inclusiv copii cu dizabilit„˛i;
b) preg„tire specific„ care s„ permit„ familiei
extinse s„ asigure Óngrijirea, cre∫terea ∫i educarea
copiilor primi˛i Ón plasament; preg„tirea se
realizeaz„ Ón cadrul programului î™coala
p„rin˛ilor“ furnizat de centrele de consiliere ∫i
sprijin pentru p„rin˛i ∫i copii;
c) crearea ∫i dezvoltarea de servicii de sprijin
pentru familia extins„, care are Ón Óngrijire copii
cu dizabilit„˛i;
d) dezvoltarea unui sistem de monitorizare a
copiilor afla˛i Ón plasament la familia extins„.

DGASPC

Fonduri

permanent

Indicatori

∫i actele de
identitate ale
cet„˛enilor rom‚ni,
aprobat„ cu
modific„ri ∫i
complet„ri prin
Legea nr. 290/2005,
cu complet„rile
ulterioare

f) nr. de gravide Ón risc
social, pentru care s-a
prevenit p„r„sirea copilului;
g) Óntocmirea de planuri de
m„suri la nivel jude˛ean.

CJ/CLSB

a) m„surile luate de CJ/CLS
pentru reducerea nr. de copii
p„r„si˛i Ón unit„˛ile sanitare
care ofer„ servicii medicale
pentru copii;
b) cartografierea zonelor din
jude˛/sector Ón care exist„
risc crescut de p„r„sire;
c) nr. de servicii pentru copil
∫i familie Ónfiin˛ate.

2007—2008
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3.a) Monitorizarea fenomenului abandonului
copiilor la nivel jude˛ean de c„tre CPC;
b) CPC Óntocme∫te, trimestrial, un raport privind
situa˛ia copiilor p„r„si˛i Ón unit„˛ile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor
Ón risc social ∫i a activit„˛ii de monitorizare a cazurilor
de copii care au fost supu∫i riscului de a fi p„r„si˛i
Ón unit„˛ile sanitare reÓntor∫i Ón familie, Ón baza
informa˛iilor primite de la DGASPC;
c) CPC supune, semestrial, spre analiza ∫edin˛ei
CJ/CLSB raportul privind situa˛ia copiilor p„r„si˛i
Ón unit„˛ile sanitare, copiilor pentru care nu s-a
stabilit identitatea, gravidelor Ón risc social ∫i a
activit„˛ii de monitorizare a cazurilor de copii care
au fost supu∫i riscului de a fi p„r„si˛i Ón unit„˛ile
sanitare reÓntor∫i Ón familie;
d) Ón urma analizelor, CPC identific„ localit„˛ile
Ón care exist„ un num„r mare de gravide Ón risc
social ∫i copii p„r„si˛i Ón spitale ∫i propune
CJ/CLSB sus˛inerea financiar„ ∫i metodologic„
a Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii de servicii pentru copil
∫i familie.

Termen

CJ/CLSB

a) nr. de persoane/familii,
rude p‚n„ la gradul
al IV-lea inclusiv, preg„tite
pentru Óngrijirea, cre∫terea
∫i educarea copiilor primi˛i
Ón plasament;
b) nr. de servicii de sprijin
pentru familia extins„ care
are Ón Óngrijire copii cu
dizabilit„˛i create;
c) nr. de asisten˛i sociali
care monitorizeaz„
plasamentul Ón familia
extins„.

IV. La nivel na˛ional
1. Modificarea ordinului ministrului s„n„t„˛ii
pentru eficientizarea activit„˛ii de asisten˛„ social„
desf„∫urat„ Ón cadrul unit„˛ilor sanitare care au
Ón structur„ sec˛ii de nou-n„scu˛i ∫i/sau pediatrie

MSP

2007

2. a) Dezvoltarea sistemului de asisten˛„ social„
la nivelul unit„˛ilor sanitare pentru copii;
b) stabilirea unit„˛ilor sanitare care vor angaja
asisten˛i sociali;
c) deblocarea posturilor de asistent social Ón
unit„˛ile sanitare stabilite de MSP;
d) monitorizarea dezvolt„rii sistemului de asisten˛„
social„ la nivelul unit„˛ilor sanitare de c„tre MSP,
Ón colaborare cu ANPDC.

MSP
Guvern
MSP ∫i
MMSSF —
ANPDC

30 iunie 2007

a) nr. de asisten˛i sociali
existen˛i;
b) nr. de asisten˛i sociali
nou-angaja˛i;
c) nr. de persoane
nominalizate cu atribu˛ii
Ón asisten˛a social„.
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M„sura

Responsabil

Termen

Fonduri

Indicatori

MSP

31 decembrie
2007

Bugetul
pe anul 2007
pentru asisten˛a
medical„
comunitar„ este
de 35.000 mii lei

a) nr. de asisten˛i medicali
comunitari angaja˛i Ón;
anul 2007, respectiv 2008
b) nr. de mediatori sanitari
pentru comunit„˛ile de
romi angaja˛i Ón anul 2007,
respectiv 2008.

4. Dezvoltarea unui modul de instruire ∫i ini˛ierea
procesului de instruire a asisten˛ilor medicali
comunitari Ón prevenirea abandonului prin ™coala
Na˛ional„ de S„n„tate Public„ ∫i Management
Sanitar

MSP,
MMSSF —
ANPDC,
INEP

30 iunie 2007

Fonduri de la
MSP, SNSPMS,
ANPDC

a) nr. de asisten˛i medicali
comunitari instrui˛i;
b) nr. de mediatori sanitari
pentru comunit„˛ile de romi
instrui˛i.
Transmiterea de INEP
c„tre serviciile publice
comunitare locale de
eviden˛„ a persoanelor
de materiale documentare
necesare instruirii (referate,
teme, chestionare)

5. Dotarea cu echipament specific a asisten˛ilor
medicali comunitari

MSP

2007—2008

Fonduri asigurate
din programul
de asisten˛„
medical„
comunitar„ pentru
2007/2008

— nr. de asisten˛i medicali
comunitari dota˛i cu truse
medicale

6.a) Identificarea nevoii de resurse umane, de
formare a acesteia ∫i de distribu˛ie la nivel local
∫i la nivel na˛ional pentru asisten˛a medical„
comunitar„;
b) analiza posibilit„˛ilor de finan˛are;
c) forme de contract prin ™coala Na˛ional„ de
S„n„tate Public„ ∫i Management Sanitar.

MSP

31 decembrie
2007

Bugetul pe anul
2007 pentru
asisten˛a medical„
comunitar„ este
de 35.000 mii lei

a) dezvoltarea unei structuri
de management al asisten˛ei
medicale comunitare
func˛ionale;
b) p‚n„ la un num„r de
1.500 de asisten˛i
comunitari, Ón func˛ie de
num„rul celor angaja˛i Ón
primele 3 trimestre ale
anului 2006, forma˛i;
c) p‚n„ la un num„r de
100 de mediatori comunitari
romi, Ón func˛ie de num„rul
celor angaja˛i Ón primele
3 trimestre ale anului 2006,
forma˛i;
d) seturi informa˛ionale pentru
asisten˛i medicali comunitari
∫i mediatori sanitari romi
realizate ∫i distribuite;
e) rapoarte trimestriale de
monitorizare ∫i evaluare a
activit„˛ilor de asisten˛„
medical„ comunitar„
Óntocmite;
f) un raport anual cu concluzii
∫i recomand„ri pentru ac˛iuni
urm„toare Ón acest domeniu.
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3. Dezvoltarea re˛elei de asisten˛„ medical„
comunitar„ la scar„ na˛ional„

7. Elaborarea ∫i aprobarea unor norme privind
modul de realizare a obliga˛iilor ce revin autorit„˛ilor,
institu˛iilor ∫i persoanelor implicate Ón prevenirea
∫i solu˛ionarea cazurilor de copii p„r„si˛i Ón unit„˛i
sanitare de specialitate obstetric„-ginecologie ∫i
alte unit„˛i sanitare care ofer„ servicii medicale
pentru copii

Ministerele
de resort,
autorit„˛ile
locale

2007

Nu necesit„
finan˛are
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M„sura

Responsabil

Termen

Fonduri

Indicatori

MSP,
MMSSF —
ANPDC,
INEP prin
SPCJEP

2007—2008
periodic

Fonduri de la
ANPDC
MSP,
MMSSF —
ANPDC,
Fonduri locale

a) nr. de asisten˛i sociali
forma˛i;
b) nr. de persoane desemnate
cu responsabilit„˛i Ón
asisten˛a social„, formate;
c) nr. de asisten˛i sociali
de la nivelul DGASPC forma˛i;
d) nr. de lucr„tori de poli˛ie
forma˛i;
e) num„rul proceselor-verbale
de instruire ∫i al personalului
instruit;
f) Óntocmirea unor statistici
privind fenomenul abandonului.

9. Œnt„rirea sistemului de plasament Ón familia
extins„ a copiilor cu v‚rsta cuprins„ Óntre 0—2 ani,
inclusiv a celor cu dizabilit„˛i:
a) cre∫terea cuantumului indemniza˛iei de
plasament la un nivel care s„ asigure copilului
aflat Ón plasament la familia extins„ o bun„ Óngrijire
∫i educare;
b) integrarea plasamentului Ón familia extins„ Ón
sistemul de preg„tire ∫i monitorizare realizat
pentru asisten˛ii maternali.

MMSSF,
MMSSF —
ANPDC

permanent

MMSSF,
MMSSF —
ANPDC,
CJ/CLSB, CL

— nr. de copii cu v‚rsta
cuprins„ Óntre 0—2 ani,
plasa˛i Ón familia extins„

10. Œnt„rirea sistemului de plasament Ón familia
substitutiv„ a copiilor cu v‚rsta cuprins„ Óntre
0—2 ani, inclusiv a celor cu dizabilit„˛i:
a) elaborarea statutului asistentului maternal de
urgen˛„, precum ∫i a prevederilor legale referitoare
la preg„tirea, monitorizarea activit„˛ii acestuia ∫i
acordarea de beneficii financiare suplimentare;
b) integrarea plasamentului familial Ón sistemul
de preg„tire ∫i monitorizare realizat pentru
asisten˛ii maternali.

MMSSF —
ANPDC,

permanent

pe
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8. Preg„tirea asisten˛ilor sociali din unit„˛ile sanitare
pentru copii, a asisten˛ilor sociali de la nivelul
DGASPC ∫i a lucr„torilor de poli˛ie privind modul
de realizare a obliga˛iilor ce revin Ón prevenirea
∫i solu˛ionarea cazurilor de copii p„r„si˛i Ón unit„˛ile
sanitare, conform normelor aprobate

— nr. de copii cu v‚rsta
cuprins„ Óntre 0—2 ani,
plasa˛i Ón familia substitutiv„

MMSSF —
ANPDC

1 aprilie 2007 — MMSSF —
31 decembrie ANPDC,
2008
CJ/CLSB

— elaborarea trimestrial„ de
sinteze privind situa˛ia
copiilor p„r„si˛i Ón unit„˛ile
sanitare

12. Crearea ∫i dezvoltarea de servicii sociale
comunitare

MMSSF,
MMSSF —
ANPDC

2007—2008

MMSSF,
MMSSF —
ANPDC —
PIN 6/2007,
PIN 6/2008,
CJ/CLSB, CL

— nr. de servicii sociale
comunitare Ónfiin˛ate

13. Continuarea programului de planificare
familial„ prin instruirea ∫i implicarea medicilor
de familie prin:
a) asigurarea unui sistem de aprovizionare
continu„ ∫i stabil„ cu contraceptive gratuite;
b) intensificarea activit„˛ilor de informare-educarecomunicare Ón domeniul planific„rii familiale,
s„n„t„˛ii reproducerii ∫i promov„rii al„pt„rii;
c) continuarea procesului de educa˛ie medical„
continu„ a furnizorilor de servicii din asisten˛a
medical„ primar„, Ón domeniul planific„rii familiale,
s„n„t„˛ii reproducerii ∫i promov„rii al„pt„rii.

MSP

2007—2008

Bugetul alocat
pentru Programul
Na˛ional Nr. 3
pentru anul 2007
este de
34.000 mii lei

a) nr. de personal medical
superior ∫i mediu instruit
Ón furnizarea de servicii
de planificare familial„;
b) nr. de puncte de
furnizare de servicii de
planificare familial„;
c) nr. de unit„˛i contraceptive
distribuite gratuit pe fiecare
metod„;
d) nr. de cupluri protejate;
e) nr. de consulta˛ii de
planificare familial„;
f) cost mediu/persoan„
instruit„;
g) cost mediu/cuplu protejat.
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11. Dezvoltarea bazei de date privind situa˛ia
copiilor p„r„si˛i de familie Ón unit„˛ile sanitare ∫i
includerea sa Ón sistemul na˛ional de monitorizare

a

MMSSF —
ANPDC
CJ/CLSB
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M„sura

Responsabil

Termen

Fonduri

Indicatori

14. Sus˛inerea implement„rii componentei 1
îAsisten˛„ medical„ matern„ ∫i neonatal„“ Ón
cadrul proiectului îReforma sistemului sanitar —
faza II“, derulat pe baza a dou„ acorduri cu
BIRD ∫i BEI

MSP

2007—2008

104.868.790
euro

a) reducerea cu 15% a
mortalit„˛ii materne;
b) reducerea cu 20% a
mortalit„˛ii neonatale;
c) reducerea cu 20% a
copiilor cu greutate mic„ la
na∫tere;
d) reducerea cu 15% a
opera˛iilor cezariene;
e) acoperirea popula˛iei˛int„ de 80%.

15. Introducerea cursurilor de î∫coala p„rin˛ilor“
Ón curicula ∫colar„ (Ónv„˛„m‚ntul liceal)

MEdC,
ANPDC,
MSP

30 septembrie
2007

MEdC,
ANPDC,
MSP

Existen˛a programei-cadru
pentru î∫coala p„rin˛ilor“
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IPJ — inspectorat de poli˛ie jude˛ean
MAI — Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
MEdC — Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
MSCR — mediatori sanitari pentru comunit„˛ile de romi
MMSSF — Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
MSP — Ministerul S„n„t„˛ii Publice
OUG — ordonan˛„ de urgen˛„ a Guvernului
PIN — program de interes na˛ional
SNSPMS — ™coala Na˛ional„ de S„n„tate Public„ ∫i
Management Sanitar
SPAS — Serviciul Public de Asisten˛„ Social„
SPCEP — servicii publice comunitare de eviden˛„ a
persoanelor
SPCJEP — servicii publice comunitare jude˛ene de
eviden˛„ a persoanelor
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ASP — Autoritatea de S„n„tate Public„
AMC — asisten˛i medicali comunitari
ANPDC — Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Drepturilor
Copilului
BEI — Banca European„ de Investi˛ii
BIRD — Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare
CJ — consiliul jude˛ean
CL — consiliul local
CLSB — Consiliul Local al Sectorului Municipiului Bucure∫ti
CM — centre maternale
CPC — Comisia de Protec˛ie a Copilului
DGASPC — Direc˛ia general„ de asisten˛„ social„ ∫i
protec˛ia copilului
HG — hot„r‚re a Guvernului
INEP — Institutul Na˛ional pentru Eviden˛a Persoanelor
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind abrogarea unor acte normative
Œn temeiul prevederilor:
— art. 69 din Acordul european instituind o asociere Óntre Rom‚nia, pe de o parte, ∫i Comunit„˛ile Europene ∫i
statele membre ale acestora, pe de alt„ parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de Rom‚nia prin Legea
nr. 20/1993, cu modific„rile ulterioare;
— Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceh„, Regatul Danemarcei,
Republica Federal„ Germania, Republica Estonia, Republica Elen„, Regatul Spaniei, Republica Francez„, Irlanda,
Republica Italian„, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica
Ungar„, Republica Malta, Regatul ﬁ„rilor de Jos, Republica Austria, Republica Polon„, Republica Portughez„, Republica
Slovenia, Republica Slovac„, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord (state
membre ale Uniunii Europene) ∫i Republica Bulgaria ∫i Rom‚nia privind aderarea Republicii Bulgaria ∫i a Rom‚niei la
Uniunea European„, semnat de Rom‚nia la Luxemburg la 25 aprilie 2005;
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare al Direc˛iei generale afaceri europene ∫i rela˛ii interna˛ionale din cadrul
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale nr. 65.655 din 12 martie 2007,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ abrogarea unor acte normative ce
transpun regulamente, directive ∫i decizii ale Comisiei
Europene, abrogate la nivel comunitar, prev„zute Ón
anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ abrogarea unor acte normative ce

transpun regulamente ale Comisiei Europene, prev„zute Ón
anexa nr. 2.
Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Dan ™tefan Motreanu
Bucure∫ti, 4 aprilie 2007.
Nr. 293.
ANEXA Nr. 1
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Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 517 din 17 iulie
2003, ce preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei 01/706/CE;
6. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 68/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
care stabile∫te forma codificat„ ∫i codurile de notificare
pentru bolile animalelor, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce preia
dispozi˛iile Deciziei Comisiei 00/807/CE;
7. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 76/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind metodele de referin˛„ pentru detectarea reziduurilor
de metale grele ∫i arsen, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce preia
dispozi˛iile Deciziei Comisiei 90/515/CE;
8. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 195/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind preluarea de c„tre autoritatea veterinar„ central„ a
Rom‚niei a autoriz„rii provizorii de c„tre Comisia
European„ a planurilor pentru reziduuri trimise de ˛„rile
ter˛e Ón concordan˛„ cu Norma sanitar„ veterinar„ privind
m„surile de control al unor substan˛e ∫i al reziduurilor
acestora la animalele vii ∫i produsele lor, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 280 din
22 aprilie 2003, ce preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei
00/159/CE;
9. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 496/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ
pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 191
din 21 martie 2002, ce preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei
92/562/CEE;
10. Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 145/2004 pentru aprobarea Normei veterinare
privind m„suri de urgen˛„ pentru protec˛ia Ómpotriva
encefalopatiei spongiforme bovine, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 235 din 17 martie 2004,
ce preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei 98/256/CE;
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1. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 498/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind unele m„suri de protec˛ie Ón ceea ce prive∫te
comer˛ul cu anumite tipuri de de∫euri animale provenite de
la mamifere, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2002, ce preia dispozi˛iile
Deciziei Comisiei 97/735/CE;
2. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 21/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu
privire la unele m„suri de protec˛ie Ón ceea ce prive∫te
encefalopatiile spongiforme transmisibile ∫i furajarea
animalelor cu protein„ animal„, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2002, ce
preia dispozi˛iile Deciziei Consiliului 00/766/CE;
3. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 22/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu
privire la m„surile de control suplimentare pentru
implementarea Normei sanitare veterinare cu privire la
unele m„suri de protec˛ie Ón ceea ce prive∫te
encefalopatiile spongiforme transmisibile ∫i furajarea
animalelor cu protein„ animal„, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 220 din 2 aprilie 2002, ce preia
dispozi˛iile Deciziei Comisiei 01/9/CE;
4. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 343/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la
punctele de inspec˛ie de frontier„ din Rom‚nia asupra
produselor provenite din ˛„ri ter˛e, cu modific„rile ulterioare,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 845
din 22 noiembrie 2002, ce preia dispozi˛iile Deciziei
Comisiei 93/13/CEE;
5. Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 428/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare cu referire la m„surile de protec˛ie privind
activit„˛ile de import Ón Rom‚nia al unor specii de animale
∫i produse ale acestora din Albania, Bulgaria, Fosta
Republic„ Iugoslav„ a Macedoniei ∫i Republica Federal„
Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre, publicat Ón
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veterinar„ pentru importul din ˛„ri ter˛e de lapte ∫i produse
pe baz„ de lapte ce nu sunt destinate consumului uman,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 145
din 6 martie 2003, ce preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei
95/341/CE;
19. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 618/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
referitoare la certificarea s„n„t„˛ii pentru importul din ˛„ri
ter˛e de faguri sau stupi de albine, m„tci ∫i albine
lucr„toare, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 145 din 6 martie 2003, ce preia dispozi˛iile Deciziei
Comisiei 00/462/CE;
20. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 304/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind importul ∫i comercializarea f„inei de pe∫te ∫i din
alte animale marine, cu excep˛ia mamiferelor, ∫i ale
produselor, inclusiv amestecuri, altele dec‚t alimentele
pentru animalele de companie, care con˛in aceste produse,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 735
din 8 octombrie 2002, ce preia p„r˛i din dispozi˛iile Deciziei
Comisiei 94/344/CE ∫i din dispozi˛iile Deciziei Comisiei
97/296/CE;
21. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 285/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind cerin˛ele de s„n„tate a animalelor, certificarea,
precum ∫i declara˛ia oficial„ pentru importul de piei
prelucrate ∫i neprelucrate provenite de la animalele
ongulate, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 728 din 7 octombrie 2002, ce preia dispozi˛iile Deciziei
Comisiei 97/168/CE;
22. Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 455/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare care stabile∫te m„suri interimare de siguran˛„ cu
privire la activit„˛ile de import de produse de origine
animal„ pentru consum personal, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 561 din 5 august 2003,
ce preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei 02/995/CE;
23. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 20/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind interzicerea utiliz„rii anumitor subproduse animale Ón
furajarea animalelor, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2002, ce preia
dispozi˛iile Deciziei Comisiei 01/25/CE;
24. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 476/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind sindromul respirator ∫i de reproduc˛ie al porcinelor,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 829
din 18 noiembrie 2002, ce preia dispozi˛iile Deciziei
Comisiei 92/188/CEE;
25. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 106/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind condi˛iile de s„n„tate ∫i certificarea veterinar„
pentru importul de ovine ∫i caprine din ˛„ri ter˛e, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 583 din
6 august 2002, ce preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei
93/198/CEE ∫i ale Deciziei Comisiei 97/232/CE;
26. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 168/2002 pentru aprobarea Listei ˛„rilor ter˛e ∫i a
centrelor de colectare a materialului seminal porcin,
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11. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 495/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
cu privire la m„surile care se aplic„ prelucr„rii unor de∫euri
animale Ón vederea protec˛iei contra encefalopatiilor
spongiforme transmisibile, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 124 din 15 februarie 2002, ce preia
dispozi˛iile Deciziei Comisiei 99/534/CE;
12. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 147/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind stabilirea protocoalelor de testare ∫i condi˛iile de
autorizare a t‚rgurilor de animale, fermelor de carantin„
sau centrelor de colectare Ón cazul importurilor de animale
vii din speciile bovine ∫i porcine provenite din ˛„ri ter˛e,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 659
din 5 septembrie 2002, ce preia dispozi˛iile Deciziei
Comisiei 91/189/CEE;
13. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 414/2001 privind condi˛iile de s„n„tate a animalelor ∫i
certificarea veterinar„ pentru importurile de animale vii din
speciile bovine ∫i porcine provenite din ˛„ri ter˛e, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 821 din
20 decembrie 2001, ce preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei
02/199/CE;
14. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 272/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind regionalizarea anumitor ˛„ri ter˛e pentru importul de
ecvidee, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 680 din 13 septembrie 2002, ce preia dispozi˛iile
Deciziei Comisiei 92/160/CEE;
15. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 644/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
care stabile∫te condi˛iile de s„n„tate a animalelor ∫i
cerin˛ele de certificare pentru importul Ón Rom‚nia din ˛„ri
ter˛e de Crassostrea gigas, Ón scopul repopul„rii pentru
purificarea apelor na˛ionale, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003, ce preia
dispozi˛iile Deciziei Comisiei 95/352/CE;
16. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 24/2002 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
pentru stabilirea Listei cuprinz‚nd ˛„rile ter˛e ∫i centrele de
colectare a materialului seminal, din care se autorizeaz„
importul de material seminal de bovine din Rom‚nia,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 82
din 1 februarie 2002, ce preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei
93/693/CEE ∫i ale Deciziei Comisiei 90/14/CEE;
17. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 74/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind stabilirea modelelor de certificate de s„n„tate pentru
importul Ón Rom‚nia din ˛„ri ter˛e de lapte tratat termic,
produse pe baz„ de lapte, precum ∫i de lapte crud pentru
consum uman, destinat accept„rii Óntr-un centru de
colectare, centru de standardizare, unitate de tratare sau
unitate de procesare, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce preia
dispozi˛iile Deciziei Comisiei 95/343;
18. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 641/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind condi˛iile de s„n„tate animal„ ∫i certificarea
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Partea I, nr. 721 din 15 octombrie 2003, ce preia
dispozi˛iile Directivei Consiliului 90/677/CEE;
35. Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 726/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind produsele medicinale homeopate de uz
veterinar, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 732 din 20 octombrie 2003, ce preia dispozi˛iile
Directivei Consiliului 92/74/CEE;
36. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 16/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind finan˛area inspec˛iilor ∫i controalelor veterinare
efectuate asupra produselor destinate comer˛ului Rom‚niei
cu statele membre ale Uniunii Europene sau importului din
˛„ri ter˛e, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 152 din 10 martie 2003, ce preia dispozi˛iile Directivei
Consiliului 85/73/CEE;
37. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 298/2001 privind interzicerea comercializ„rii ∫i
administr„rii unor substan˛e cu ac˛iune thyreostatic„ ∫i a
celor betaagoniste la animalele de ferm„, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 591 din
20 septembrie 2001, ce preia dispozi˛iile Directivei
Consiliului 96/22/CE;
38. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 315/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind protec˛ia animalelor Ón timpul transportului, cu
referire la stabilirea punctelor de oprire, a punctelor de
transfer ∫i a planului de rut„, Ón cazul transporturilor
interna˛ionale, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 356 din 26 mai 2003, ce preia dispozi˛iile
Regulamentului Consiliului nr. 1.255/1997/CE;
39. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 159/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind stabilirea condi˛iilor de s„n„tate a animalelor, ce
reglementeaz„ comer˛ul Rom‚niei cu statele membre ale
Uniunii Europene ∫i importul din ˛„rile ter˛e de animale,
material seminal, ovule ∫i embrioni de la specii ce nu
sunt prev„zute de legisla˛ia specific„, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 692 din
20 septembrie 2002, ce preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei
nr. 2001/289/CE;
40. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 558/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind procedurile de diagnostic, metodele de prelevare a
probelor ∫i criteriile pentru evaluarea rezultatelor testelor de
laborator, pentru confirmarea pestei porcine clasice, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 952 din
24 decembrie 2002, ce preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei
nr. 2002/106/CE;
41. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 345/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind sistemul de identificare ∫i Ónregistrare a bovinelor
corelat cu etichetarea c„rnii de bovine ∫i a produselor din
carne de bovine, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 872 din 3 decembrie 2002, ce preia
dispozi˛iile Deciziei Comisiei nr. 1993/317/CEE;
42. Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 505/2003 privind aprobarea Normei sanitare
veterinare se stabile∫te condi˛iile ∫i modalit„˛ile pentru
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aprobate pentru import Ón Rom‚nia, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 332 din 20 mai 2002, ce
preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei 93/160/CE ∫i ale Deciziei
Comisiei 95/94/CE;
27. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 200/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
care stabile∫te lista centrelor de colectare a materialului
seminal autorizate pentru importul din ˛„ri ter˛e de material
seminal provenit de la ecvine, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003, ce preia
dispozi˛iile Deciziei Comisiei 00/284/CE;
28. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 234/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind stabilirea listei ˛„rilor ter˛e din care Rom‚nia
avizeaz„ importul de lapte ∫i produse lactate, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 446 din 25 iunie
2002, ce preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei 95/340/CE;
29. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 540/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind condi˛iile de tratare a laptelui ∫i produselor lactate
destinate consumului uman, provenite din ˛„ri sau regiuni
unde exist„ riscul de apari˛ie a febrei aftoase, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 898 din
11 decembrie 2002, ce preia dispozi˛iile Deciziei Comisiei
95/342/CE;
30. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 468/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind modelul de certificat de s„n„tate animal„ pentru
comercializarea ovulelor ∫i embrionilor pentru specia
ecvidee, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 831 din 19 noiembrie 2002, ce preia dispozi˛iile Deciziei
Comisiei 95/294/CE;
31. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 504/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind stabilirea condi˛iilor sanitare veterinare pentru
Ónl„turarea
∫i
prelucrarea
de∫eurilor
animale,
comercializarea lor ∫i prevenirea agen˛ilor patogeni din
furajele care con˛in produse de origine animal„ sau pe∫te,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 78
din 1 februarie 2002, ce preia dispozi˛iile Directivei
Consiliului 90/667/CEE;
32. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 373/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind gestionarea de∫eurilor toxice ∫i de risc din
laboratoarele sanitare veterinare, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 703 din 6 noiembrie
2001, ce preia dispozi˛iile Directivei Consiliului 90/667/CEE;
33. Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 242/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind stabilirea listei ˛„rilor ter˛e din care Rom‚nia
avizeaz„ importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine,
caprine, precum ∫i de carne proasp„t„ ∫i produse din
carne, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 750 din 15 octombrie 2002, ce preia dispozi˛iile Deciziei
Consiliului 79/542/CEE;
34. Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 725/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind produsele medicinale veterinare
imunologice, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
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aprobarea ∫i Ónregistrarea unor Óntreprinderi ∫i intermediari
ce opereaz„ Ón sectorul nutri˛iei animalelor, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 673 din
22 septembrie 2003, ce preia dispozi˛iile Directivei
Consiliului nr. 1995/69/CEE;

veterinare care stabile∫te reguli detaliate specifice de

43. Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 244/2003 pentru aprobarea Normei sanitare

din 7 mai 2003, ce preia dispozi˛iile Regulamentului

aplicare a regimului de restituire a pl„˛ilor de export Ón
ceea ce prive∫te bun„starea animalelor din specia bovine,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 306
Comisiei nr. 615/1998/CE.

ANEXA Nr. 2

ACTE NORMATIVE (ORDINE)
care transpun regulamente ale Comisiei Europene
Nr.
crt.

Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind stabilirea regulilor de prevenire, control ∫i eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2002;
transpune Regulamentul Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 999/2001 din 22 mai 2001 de stabilire a
unor reglement„ri pentru prevenirea, controlul ∫i eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie
spongiform„, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 147 din 31 mai 2001, p. 1—40.
Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 320/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind condi˛iile detaliate de implementare a sistemului de identificare ∫i Ónregistrare a bovinelor, referitoare la
Ónregistrarea exploata˛iilor, crotalii auriculare, registrele de exploata˛ie ∫i pa∫apoartele bovinelor, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 774 din 24 octombrie 2002; transpune Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 2.629/1997 din 29 decembrie 1997 privind modalit„˛ile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 820/1997
privind crotaliile, registrele exploata˛iilor ∫i pa∫apoartele, Ón contextul sistemului de identificare ∫i Ónregistrare a
bovinelor, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 354 din 30 decembrie 1997, p. 19—22.
Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 605/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu
privire la extinderea perioadei maxime stabilite pentru aplicarea crotaliilor auriculare la zimbru, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1 din 6 ianuarie 2003; transpune Regulamentul Comisiei nr. 509/1999 din
8 martie 1999 cu privire la extinderea perioadei maxime stabilite pentru aplicarea de crotalii la bizon (Bison bison
spp.), publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 60 din 9 martie 1999, p. 53.
Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 67/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind aprobarea unui sistem de identificare pentru taurii destina˛i evenimentelor culturale ∫i sportive, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003; transpune Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 2.680/1999 din 17 decembrie 1999 de aprobare a unui sistem de identificare pentru taurii destina˛i
evenimentelor culturale ∫i sportive, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 326 din
18 decembrie 1999, p. 16—17.
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 683/2003 privind aprobarea Normei sanitare
veterinare care stabile∫te reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de
identificare ∫i Ónregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea c„rnii de bovine ∫i a produselor din carne de bovin„,
cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate Ón acest domeniu, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.082/2003 din
23 iunie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE)
nr. 1.760/2000 Ón ceea ce prive∫te controalele minime care trebuie efectuate Ón cadrul sistemului de identificare ∫i
de Ónregistrare a bovinelor, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 156 din 25 iunie 2003, p. 9—12.
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 723/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare ce stabile∫te reguli de s„n„tate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate
consumului uman, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 842 din 26 noiembrie 2003; transpune
Regulamentul Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002 din 3 octombrie 2002 de stabilire a
normelor sanitare privind subprodusele de origine animal„ care nu sunt destinate consumului uman, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 273 din 10 octombrie 2002, p. 1—95.
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 727/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind procedurile na˛ionale pentru autorizarea ∫i supravegherea produselor medicinale de uz veterinar,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 787 din 7 noiembrie 2003; transpune Regulamentul
Consiliului (CEE) nr. 2.309/1993 din 22 iulie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare de autorizare ∫i
supraveghere a medicamentelor de uz uman ∫i de uz veterinar ∫i de instituire a Agen˛iei europene pentru
evaluarea medicamentelor, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 214 din 24 august 1993,
p. 1—21.
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 729/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind crearea unui certificat de protec˛ie suplimentar pentru produsele medicinale veterinare, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 723 din 16 octombrie 2003; transpune Regulamentul Consiliului
(CEE) nr. 1.768/1992 din 18 iunie 1992 privind crearea unui certificat suplimentar de protec˛ie pentru
medicamente, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 182 din 2 iulie 1992, p. 1—5.
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Titlul ordinului ∫i al regulamentului comunitar transpus
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Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 1.108/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind procedura de evaluare a cererilor pentru varia˛ii Ón termenii unei autoriza˛ii de punere pe pia˛„,
acordat„ Ón conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind procedurile na˛ionale pentru autorizarea
∫i supravegherea produselor medicinale de uz veterinar, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 192 din 4 martie 2004; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.085/2003 din 3 iunie 2003 privind
examinarea modific„rii condi˛iilor unei autoriza˛ii de comercializare acordate pentru medicamentele de uz uman ∫i
veterinar care face parte din domeniul de aplicare al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.309/1993, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 159 din 27 iunie 2003, p. 24—45.
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 1.109/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare cu privire la examinarea varia˛iilor Ón termenii unei autoriza˛ii de comercializare pentru produsele
medicinale veterinare, acordat„ de autoritatea veterinar„ a Rom‚niei, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 204 din 9 martie 2004; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.084/2003 din 3 iunie 2003
privind examinarea modific„rii condi˛iilor unei autoriza˛ii de comercializare acordate pentru medicamentele de uz
uman ∫i veterinar de o autoritate competent„ a unui stat membru, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 159 din 27 iunie 2003, p. 1—23.
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 1.110/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind procedura na˛ional„ pentru raportarea reac˛iilor adverse nea∫teptate, suspecte, ce nu sunt
evaluate ca fiind grave, ale produselor medicinale veterinare autorizate oficial ∫i care apar pe teritoriul Rom‚niei,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 192 din 4 martie 2004; transpune Regulamentul Comisiei
(CE) nr. 540/1995 din 10 martie 1995 de stabilire a dispozi˛iilor de comunicare a reac˛iilor adverse nea∫teptate
suspectate care nu sunt grave, care apar fie Ón Comunitate, fie Óntr-o ˛ar„ ter˛„, la medicamentele de uz uman
sau veterinar autorizate Ón conformitate cu dispozi˛iile din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.309/1993, publicat
Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 55 din 11 martie 1995, p. 5—6.
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 171/2004 pentru aprobarea Normei veterinare
privind sistemul de identificare ∫i Ónregistrare a ovinelor ∫i caprinelor, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 227 din 16 martie 2004; transpune Regulamentul Consiliului (CE) nr. 21/2004 din 17 decembrie
2003 de stabilire a unui sistem de identificare ∫i de Ónregistrare a animalelor din speciile ovin„ ∫i caprin„ ∫i de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 ∫i a directivelor nr. 92/102/CEE ∫i nr. 64/432/CEE, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 5 din 9 ianuarie 2004, p. 8—17.
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ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de solu˛ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad„ugat„
c„tre persoane impozabile neÓnregistrate ∫i care nu sunt obligate s„ se Ónregistreze
Ón scopuri de TVA Ón Rom‚nia, stabilite Ón afara Comunit„˛ii
Œn temeiul art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 1472 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al
art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI îTaxa pe valoarea ad„ugat„“ din Codul fiscal,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 44/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 83 alin. (2) ∫i art. 196
alin. (2) 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 de solu˛ionare a
cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad„ugat„ c„tre
persoane impozabile neÓnregistrate ∫i care nu sunt obligate
s„ se Ónregistreze Ón scopuri de TVA Ón Rom‚nia, stabilite
Ón afara Comunit„˛ii, prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ modelul ∫i con˛inutul formularului
313 îCerere de rambursare pentru persoanele impozabile
neÓnregistrate Ón scopuri de TVA Ón Rom‚nia, stabilite Ón

afara Comunit„˛ii“, cod MFP 14.13.03.02/13, prev„zut Ón
anexa nr. 2.
Art. 3. — Instruc˛iunile de completare a formularului
men˛ionat la art. 2 sunt prev„zute Ón anexa nr. 3.
Art. 4. — Caracteristicile de tip„rire, modul de difuzare,
utilizare ∫i p„strare ale formularului men˛ionat la art. 2 sunt
prev„zute Ón anexa nr. 4.
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Art. 5. — Se aprob„ modelul ∫i con˛inutul formularului
îDecizie de rambursare a taxei pe valoarea ad„ugat„
pentru persoanele impozabile neÓnregistrate ∫i care nu sunt
obligate s„ se Ónregistreze Ón scopuri de TVA Ón Rom‚nia,
stabilite Ón afara Comunit„˛ii“, cod MFP 14.13.02.02/13,
prev„zut Ón anexa nr. 5.
Art. 6. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Art. 8. — Direc˛ia general„ de gestiune a
impozitelor ∫i contribu˛iilor, Direc˛ia general„ de
reglementare a colect„rii crean˛elor bugetare ∫i Direc˛ia
de metodologie ∫i proceduri pentru inspec˛ia fiscal„ din
cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei din cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice, precum ∫i Direc˛ia
General„ a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti
vor lua m„suri pentru ducerea la Óndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

ANEXA Nr. 1
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Bucure∫ti, 3 aprilie 2007.
Nr. 530.

tu

Guvernului nr. 44/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Œn vederea Ónregistr„rii fiscale, reprezentantul desemnat
depune la organul fiscal competent declara˛ia de
Ónregistrare fiscal„, potrivit dispozi˛iilor legale Ón vigoare.
Comunicarea certificatului de Ónregistrare fiscal„ se face
fie la sediul organului fiscal, prin prezentarea
reprezentantului, fie prin po∫t„ prin scrisoare recomandat„
cu confirmare de primire.
Codul de Ónregistrare fiscal„ atribuit reprezentantului va
fi utilizat numai pentru rambursarea taxei pe valoarea
ad„ugat„ persoanei reprezentate, stabilit„ Ón afara Uniunii
Europene.
5. Cererea se depune la registratura organului fiscal
competent sau la po∫t„, prin scrisoare recomandat„,
Ónso˛it„ de documenta˛ia prev„zut„ la pct. 50 alin. (7) din
Normele metodologice de aplicare a titlului VI îTaxa pe
valoarea ad„ugat„“ din Codul fiscal, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 44/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, care s„ eviden˛ieze taxa a c„rei
rambursare se solicit„.
Cererea se depune Ónso˛it„ ∫i de dovada emis„ de
organul fiscal competent din ˛ara Ón care solicitantul este
stabilit, din care s„ rezulte c„, potrivit legisla˛iei na˛ionale a
acelui stat, o persoan„ impozabil„ stabilit„ Ón Rom‚nia ar
avea acela∫i drept de rambursare Ón ceea ce prive∫te taxa
pe valoarea ad„ugat„ sau alte impozite ori taxe similare
aplicate Ón ˛ara respectiv„.
6. Documentele justificative, documentele din care
rezult„ c„ persoana este angajat„ Óntr-o activitate
economic„ ce ar face-o s„ fie considerat„ persoan„
impozabil„ Ón condi˛iile art. 127 din Legea nr. 571 privind
Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dac„
ar fi stabilit„ Ón Rom‚nia, precum ∫i declara˛iile Ón limba
str„in„ vor fi Ónso˛ite de traduceri Ón limba rom‚n„
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1. Rambursarea taxei pe valoarea ad„ugat„ c„tre
persoane impozabile neÓnregistrate ∫i care nu sunt obligate
s„ se Ónregistreze Ón scopuri de TVA Ón Rom‚nia, stabilite
Ón afara Uniunii Europene, potrivit dispozi˛iilor art. 1472
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, coroborate cu
prevederile pct. 50 din Normele metodologice de aplicare a
titlului VI îTaxa pe valoarea ad„ugat„“ din Codul fiscal,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 44/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se efectueaz„ potrivit
prezentei proceduri.
2. Pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea
ad„ugat„ achitate, persoana impozabil„ trebuie s„ Ó∫i
desemneze un reprezentant Ón Rom‚nia Ón scopul
ramburs„rii, potrivit pct. 50 alin. (5) din Normele
metodologice de aplicare a titlului VI îTaxa pe valoarea
ad„ugat„“ din Codul fiscal, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 44/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
3. Reprezentantul solicit„ rambursarea taxei pe valoarea
ad„ugat„ prin completarea ∫i depunerea formularului 313
îCerere de rambursare pentru persoanele impozabile
neÓnregistrate Ón scopuri de TVA Ón Rom‚nia, stabilite Ón
afara Comunit„˛ii“, prev„zut Ón anexa nr. 2.
4. Reprezentantul desemnat Ón scopul ramburs„rii
trebuie s„ Ónregistreze la organul fiscal Ón a c„rui raz„
teritorial„ Ó∫i are domiciliul fiscal actul de Ómputernicire Ón
form„ autentic„, potrivit dispozi˛iilor art. 18 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Con˛inutul ∫i limitele reprezent„rii sunt cele stabilite prin
lege, respectiv de pct. 50 alin. (6) ∫i (7) din Normele
metodologice de aplicare a titlului VI îTaxa pe valoarea
ad„ugat„“ din Codul fiscal, aprobate prin Hot„r‚rea
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PROCEDUR√
de solu˛ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad„ugat„ c„tre persoane impozabile neÓnregistrate
∫i care nu sunt obligate s„ se Ónregistreze Ón scopuri de TVA Ón Rom‚nia, stabilite Ón afara Comunit„˛ii
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15. Compartimentul de colectare, Ón baza datelor din
eviden˛a analitic„ pe pl„titor ∫i a Deciziei de rambursare a
taxei pe valoarea ad„ugat„, Óntocme∫te Nota privind
compensarea obliga˛iilor fiscale ∫i/sau Nota privind
restituirea/rambursarea unor sume, conform formularelor
aprobate.
Nota privind compensarea obliga˛iilor fiscale ∫i/sau Nota
privind restituirea/rambursarea unor sume se Óntocme∫te Ón
4 exemplare, se semneaz„ de ∫eful compartimentului de
colectare ∫i se aprob„ de directorul executiv adjunct
coordonator.
Nota aprobat„ se transmite, pe baz„ de borderou,
compartimentului de trezorerie Ón vederea efectu„rii
compens„rii ∫i/sau restituirii.
16. Dup„ efectuarea compens„rii ∫i/sau restituirii,
compartimentul de trezorerie transmite compartimentului de
colectare 3 exemplare ale Notei privind compensarea
obliga˛iilor fiscale ∫i/sau Notei privind restituirea/rambursarea
unor sume, cuprinz‚nd ∫i data la care s-a efectuat
opera˛iunea de compensare ∫i/sau de rambursare.
17. Compartimentul de colectare re˛ine Decizia de
rambursare a taxei pe valoarea ad„ugat„ ∫i un exemplar
al Notei privind compensarea obliga˛iilor fiscale ∫i/sau Notei
privind restituirea/rambursarea unor sume ∫i transmite
compartimentului de specialitate dou„ exemplare ale notei,
un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului ∫i un
exemplar Ón vederea arhiv„rii.
18. Restituirea taxei pe valoarea ad„ugat„ se
efectueaz„ Ón lei, Ón contul indicat de reprezentantul
persoanei impozabile, deschis la o institu˛ie de credit din
Rom‚nia.
Comisioanele bancare se suport„ de c„tre persoana
impozabil„.
19. Dup„ operarea datelor privind solu˛ionarea cererii de
rambursare Ón eviden˛a special„, compartimentul de
specialitate va transmite dosarul solicit„rii compartimentului
de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
Dosarul solicit„rii va cuprinde:
a) cererea solicitantului;
b) referatul de analiz„;
c) procesul-verbal privind rezultatul cercet„rii la fa˛a
locului, dup„ caz;
d) Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad„ugat„;
e) Nota privind compensarea obliga˛iilor fiscale ∫i/sau
Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinz‚nd
data la care s-a efectuat opera˛iunea de compensare
∫i/sau de rambursare.
20. Dup„ primirea Notei privind compensarea obliga˛iilor
fiscale ∫i/sau Notei privind restituirea/rambursarea unor
sume de la compartimentul de colectare, compartimentul de
specialitate Ól Ón∫tiin˛eaz„ pe solicitant despre modul de
solu˛ionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de
rambursare a taxei pe valoarea ad„ugat„, a Notei de
compensare ∫i/sau de rambursare, precum ∫i a
documenta˛iei care eviden˛ia taxa pe valoarea ad„ugat„ a
c„rei rambursare a fost solicitat„.
Toate documentele se ∫tampileaz„ de c„tre
compartimentul de specialitate, pentru a nu fi folosite
pentru cereri viitoare de rambursare ale respectivei
persoane impozabile.
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certificate de traduc„tori autoriza˛i, potrivit prevederilor
art. 8 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
7. De la registratur„, cererea Ónso˛it„ de documenta˛ie
se repartizeaz„ Compartimentului de analiz„ de risc,
denumit Ón continuare compartiment de specialitate, care
Ónregistreaz„ cererile Ón Registrul de eviden˛„ a cererilor de
rambursare, organizat potrivit anexei nr. 1a) la prezenta
procedur„.
8. Toate documentele anexate la cererea de rambursare
se scaneaz„ ∫i se arhiveaz„ Ón format electronic.
9. Compartimentul de specialitate analizeaz„
documenta˛ia depus„, verific‚nd respectarea condi˛iilor
impuse pentru rambursare, potrivit pct. 50 alin. (1)—(11)
din Normele metodologice de aplicare a titlului VI îTaxa pe
valoarea ad„ugat„“ din Codul fiscal, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 44/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Rezultatul analizei se consemneaz„ Óntr-un referat,
Óntocmit conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 1b) la
prezenta procedur„.
10. Œn cazul Ón care exist„ suspiciuni cu privire la unele
facturi, compartimentul de specialitate poate solicita, cu
avizul conduc„torului organului fiscal competent, efectuarea
unei cercet„ri la fa˛a locului, potrivit art. 56 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, la persoana impozabil„ stabilit„ Ón
Rom‚nia, care a emis factura respectiv„, precum ∫i la
reprezentant.
11. Pe baza constat„rilor cuprinse Ón referatul de
analiz„ ∫i, dup„ caz, Ón procesul-verbal Óntocmit ca urmare
a cercet„rii la fa˛a locului, compartimentul de specialitate
Óntocme∫te îDecizia de rambursare a taxei pe valoarea
ad„ugat„ pentru persoanele impozabile neÓnregistrate ∫i
care nu sunt obligate s„ se Ónregistreze Ón scopuri de TVA
Ón Rom‚nia, stabilite Ón afara Comunit„˛ii“, potrivit modelului
prev„zut Ón anexa nr. 5 la ordin.
12. Decizia prev„zut„ la pct. 11 se Óntocme∫te Ón
3 exemplare, se verific„ ∫i se vizeaz„ de ∫eful
compartimentului de specialitate ∫i se Ónainteaz„, Ómpreun„
cu documenta˛ia, referatul de analiz„ ∫i, dup„ caz,
procesul-verbal, spre aprobare conduc„torului unit„˛ii fiscale
sau directorului coordonator, dup„ caz.
Deciziile de rambursare a TVA emise sunt decizii sub
rezerva verific„rii ulterioare, potrivit art. 88 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
13. Pentru solu˛ionarea cererii, organul fiscal are dreptul
de a cere reprezentantului orice alte documente pe care le
consider„ necesare.
Termenul legal de solu˛ionare se prelunge∫te cu
perioada cuprins„ Óntre data emiterii Ón∫tiin˛„rii privind
documentele solicitate ∫i data limit„ stabilit„ pentru
prezentarea acestora, potrivit art. 68 1 alin. (2) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
14. Decizia de rambursare, aprobat„ de directorul
executiv adjunct coordonator, se transmite compartimentului
de colectare, Ón vederea compens„rii ∫i/sau restituirii, Ón
conformitate cu prevederile art. 113 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
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ANEXA Nr. 1a)
la procedur„

E V I D E N ﬁ A C E R E R I L O R D E R A M B U R S A R E A TVA

Nr.
crt.

Nr. de
referin˛„

Denumirea/Numele
∫i prenumele
solicitantului

Codul de
identificare
fiscal„ din
˛ara Ón care
este stabilit

Nr. ∫i data
Ónregistr„rii
cererii de
rambursare
a TVA

Suma
solicitat„

Decizia
organului
fiscal*)

Suma
aprobat„

Diferen˛e
constatate
fa˛„ de
suma
solicitat„

Data
efectu„rii
compens„rii
∫i/sau
restituirii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANEXA Nr. 1b)
la procedur„
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*) Se va completa cu: A — Ón cazul cererilor aprobate;
R — Ón cazul cererilor respinse.
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Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Jude˛ului .......................
Administra˛ia finan˛elor publice .....................................................
Nr. ..........
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Aprobat,
Conduc„torul unit„˛ii fiscale/
Director coordonator,
.................................

es

tin

REFERAT PENTRU ANALIZA DOCUMENTAR√

D

A. Datele de identificare ale persoanei impozabile
Cod de identificare fiscal„ ..............................................................................................................................................
Denumire .............................................................................................................................................................................
Domiciliu fiscal ...............................................................................................................................................................
B. Datele de identificare ale reprezentantului
Cod de identificare fiscal„ .................................................................................................................................................
Denumire .............................................................................................................................................................................
Domiciliu fiscal ...............................................................................................................................................................
C. Analiza documentar„ a cererii de rambursare aferent„ lunii/perioadei ....................................... anul ..............
Au fost analizate urm„toarele documente:
Œn urma analizei s-au constatat urm„toarele:
D. Concluzii
a) Se propune aprobarea ramburs„rii Ón urma analizei documentare
b) Se transmite pentru efectuarea cercet„rii la fa˛a locului

®
®

Œntocmit,
.........................
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ANEXA Nr. 21)

1)

Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 3

INSTRUCﬁIUNI
pentru completarea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neÓnregistrate
Ón scopuri de TVA Ón Rom‚nia, stabilite Ón afara Comunit„˛ii

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Œnscrierea cifrelor Ón caset„ se face cu aliniere la
dreapta.
3. Se completeaz„ cu datele privind adresa domiciliului
fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dup„ caz)
al reprezentantului.
Cartu∫ul Informa˛ii financiare con˛ine:
1. Suma solicitat„ la rambursare: se Ónscrie suma
solicitat„. Œnscrierea cifrelor Ón caset„ se realizeaz„ cu
aliniere la dreapta.
2. IBAN: se Ónscrie codul IBAN al contului bancar Ón
care se dore∫te a fi transferat„ suma solicitat„.
3. Titularul contului: se Ónscrie numele complet al
titularului contului bancar.
4. Cont num„rul: se Ónscrie num„rul contului bancar Ón
care se dore∫te a fi transferat„ suma solicitat„.
5. Codul b„ncii: se Ónscrie codul b„ncii la care se afl„
contul nominalizat mai sus.
6. Numele b„ncii: se Ónscrie numele b„ncii.
7. Adresa, ˛ara, ora∫ul ∫i codul po∫tal ale b„ncii: se
Ónscrie adresa exact„ a b„ncii nominalizate pentru
realizarea transferului sumei solicitate.
Nr. anexe: se Ónscrie num„rul anexelor ce Ónso˛esc
cererea.
Nr. facturi: se Ónscrie num„rul facturilor ce Ónso˛esc
cererea pentru a dovedi validitatea sumei solicitate.
Nr. documente de import: se Ónscrie num„rul
documentelor de import ce Ónso˛esc cererea pentru a
dovedi validitatea sumei solicitate.
Œn cazul Ón care solicitantul a mai avut ∫i alte cereri de
rambursare anterioare, acest lucru va fi specificat prin
bifarea c„su˛ei corespunz„toare, precum ∫i prin specificarea
num„rului de referin˛„ repartizat acelei cereri. Œn cazul Ón
care nu a mai avut alte cereri de rambursare anterioare va
bifa c„su˛a îNu“.
Sec˛iunea a 2-a
Cuprinde opera˛iunile ce stau la baza sumei solicitate ∫i
vor fi introduse nominal toate achizi˛iile ∫i importurile de
bunuri, precum ∫i prest„rile de servicii ce i-au fost
efectuate.
Tipul — se Ónscrie tipul opera˛iunii. Se Ónscrie: A —
pentru achizi˛ii, I — pentru import, S — pentru prest„ri
servicii.
Natura bunurilor sau a serviciilor — se Ónscrie natura
bunurilor achizi˛ionate sau importate sau natura serviciilor
care i-au fost prestate.
Denumirea partenerului — se Ónscriu numele ∫i
prenumele sau denumirea furnizorului ori a prestatorului de
servicii.
Codul de identificare fiscal„ al partenerului: se Ónscrie
codul de identificare fiscal„ comunicat de c„tre furnizor sau
de c„tre prestatorul de servicii.
Data facturii ∫i Num„rul facturii: se Ónscrie data,
respectiv num„rul facturii din care reiese suma solicitat„
spre rambursare.
Suma de tax„ pe valoarea ad„ugat„ solicitat„ la
rambursare — se Ónscrie suma de tax„ pe valoarea
ad„ugat„ ce reiese din factura respectiv„.
Toate sumele se Ónscriu Ón lei.
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1. Cererea de rambursare se depune de c„tre
persoanele impozabile neÓnregistrate ∫i care nu sunt
obligate s„ se Ónregistreze Ón scopuri de TVA Ón Rom‚nia,
stabilite Ón afara Comunit„˛ii, pentru rambursarea taxei
facturate de alte persoane impozabile ∫i achitate de
aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau
serviciile care i-au fost prestate Ón beneficiul s„u Ón
Rom‚nia, precum ∫i a taxei achitate pentru importul
bunurilor Ón Rom‚nia pe o perioad„ de minimum 3 luni sau
de maximum un an calendaristic ori pe o perioad„ mai
mic„ de 3 luni r„mas„ din anul calendaristic.
Cererea se depune Ón termen de 6 luni de la Óncheierea
anului calendaristic Ón care taxa devine exigibil„.
2.1. Cererea se depune Ón format electronic la:
— registratura organului fiscal competent;
— po∫t„, prin scrisoare recomandat„.
2.2. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va
fi Ónso˛it de formularul editat de solicitant cu ajutorul
programului de asisten˛„ elaborat de Ministerul Finan˛elor
Publice, semnat ∫i ∫tampilat, conform legii.
Formatul se editeaz„ Ón dou„ exemplare:
— un exemplar se depune la unitatea fiscal„, Ómpreun„
cu suportul electronic;
— un exemplar se p„streaz„ de c„tre solicitant.
Formatul electronic al Cererii se ob˛ine prin folosirea
programului de asisten˛„ elaborat de Ministerul Finan˛elor
Publice ∫i se transmite organului competent pe suport
electronic.
Programul de asisten˛„ este pus la dispozi˛ia
persoanelor impozabile, gratuit, de unitatea fiscal„ sau
poate fi desc„rcat de pe serverul de web al Ministerului
Finan˛elor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
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Modul de completare a Cererii de rambursare pentru
persoanele impozabile neÓnregistrate Ón scopuri de TVA Ón
Rom‚nia, stabilite Ón afara Comunit„˛ii

D

Sec˛iunea 1
— anul la care se refer„ declara˛ia; se Ónscrie cu cifre
arabe cu 4 caractere (exemplu: 2007)
— perioada aferent„ opera˛iunilor realizate (exemplu:
pentru perioada februarie—iunie se va Ónscrie 01—06)
Cartu∫ul Date de identificare a solicitantului con˛ine:
1. Denumire/nume, prenume — se Ónscriu, dup„ caz,
denumirea sau numele ∫i prenumele persoanei impozabile.
2. Cod de Ónregistrare Ón scopuri de TVA — se
completeaz„ codul primit la Ónregistrarea Ón scopuri de
TVA, Ónscris Ón certificatul de Ónregistrare fiscal„ Ón ˛ara de
origine a solicitantului.
3. Se completeaz„ cu datele privind adresa domiciliului
fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dup„ caz)
al persoanei impozabile.
Cartu∫ul Date de identificare a reprezentantului con˛ine:
1. Denumire/nume, prenume — se Ónscriu, dup„ caz,
denumirea sau numele ∫i prenumele reprezentantului.
2. Cod de identificare fiscal„ — se completeaz„ codul
primit la Ónregistrare, Ónscris Ón certificatul de Ónregistrare
fiscal„ al reprezentantului.
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ANEXA Nr. 4

CARACTERISTICILE DE TIP√RIRE,
modul de difuzare, utilizare ∫i p„strare a Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile
neÓnregistrate Ón scopuri de TVA Ón Rom‚nia, stabilite Ón afara Comunit„˛ii
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Denumire formular: Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neÓnregistrate Ón scopuri de TVA Ón
Rom‚nia, stabilite Ón afara Comunit„˛ii
Cod MFP: 14.13.03.02/13
Format: A4/t1
Caracteristici de tip„rire:
— se utilizeaz„ echipament informatic pentru completare ∫i editare, cu ajutorul programului de asisten˛„ pus la
dispozi˛ie gratuit de Ministerul Finan˛elor Publice.
Se difuzeaz„: gratuit
Se utilizeaz„ la: rambursarea taxei pe valoarea ad„ugat„ c„tre persoane impozabile neÓnregistrate Ón scopuri de
TVA Ón Rom‚nia, stabilite Ón afara Comunit„˛ii
Se Óntocme∫te de: persoanele impozabile neÓnregistrate Ón scopuri de TVA Ón Rom‚nia, stabilite Ón afara
Comunit„˛ii
Circul„: — Ón format electronic, la organul fiscal competent;
— Ón format h‚rtie, Ón dou„ exemplare listate, semnate ∫i ∫tampilate, potrivit legii, din care:
• un exemplar la solicitant;
• un exemplar la organul fiscal.
Se p„streaz„: — formatul electronic, Ón arhiva de documente electronice;
— formatul h‚rtie, la dosarul fiscal al solicitantului.
ANEXA Nr. 5
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Direc˛ia general„ a finan˛elor publice ...................................
Administra˛ia finan˛elor publice ..............................................
Nr. de Ónregistrare ................................ Data .......................
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AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√
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DECIZIE DE RAMBURSARE A TAXEI PE VALOAREA AD√UGAT√
pentru persoanele impozabile neÓnregistrate ∫i care nu sunt obligate s„ se Ónregistreze Ón scopuri de TVA Ón Rom‚nia,
stabilite Ón afara Comunit„˛ii
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C„tre: Denumire/Nume, prenume .......................................................................................................................................
Cod de identificare fiscal„ .............................................................................................................................................
Adresa: ﬁara ....................................................................... Regiunea .............................................................................
Localitate ............................................, cod po∫tal .................................., str. ........................................ nr. ......... .
Reprezentat prin:
Denumire/Nume, prenume: .............................................................................................................................................
Cod de identificare fiscal„ .............................................................................................................................................
Adresa: Ora∫ ............................, str. ............................, cod po∫tal .................., nr. ......., bl. ....., et. ......, ap. ...... .
Œn baza art. 1472 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i a art. 83 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, a Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neÓnregistrate Ón scopuri de
TVA Ón Rom‚nia, stabilite Ón afara Comunit„˛ii, pentru perioada ........................., Ónregistrat„ sub nr. ............................,
din ..............................., cu num„rul de referin˛„ .............................., ∫i a analizei/cercet„rii la fa˛a locului, efectuat„ Ón
perioada ............................, se stabile∫te taxa pe valoarea ad„ugat„ de rambursat astfel:
TVA solicitat„ la rambursare
...................... lei
TVA aprobat„ la rambursare
...................... lei
TVA respins„ la rambursare
...................... lei
Motivul de fapt
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Temeiul de drept
Act normativ: .........................., articol: ..........., paragraf: ..........., punct: ........., litera: .........., alineat: .............. .
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... .
Suma aprobat„ la rambursare urmeaz„ procedura prev„zut„ la art. 111, 112 sau 113, dup„ caz, din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea ad„ugat„ poate fi contestat„ Ón termen de 30 de zile de la
data comunic„rii, sub sanc˛iunea dec„derii, la organul fiscal competent potrivit art. 179 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

Aprobat,
...................................................................

Verificat,
..................................................................

Œntocmit,
..................................................................

(func˛ia, numele, prenumele, data ∫i semn„tura)

(func˛ia, numele, prenumele, data ∫i semn„tura)

(func˛ia, numele, prenumele, data ∫i semn„tura)
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