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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/2006
pentru modificarea ∫i completarea unor acte normative prin care se acord„ drepturi sociale,
precum ∫i unele m„suri Ón domeniul cheltuielilor de personal
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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«Art. 71. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ func˛ia de reprezentant
permanent al Camerei Deputa˛ilor pe l‚ng„ Parlamentul
European, ca angajat contractual al Camerei Deputa˛ilor.
(2) Salarizarea ∫i celelalte drepturi b„ne∫ti ale persoanei
care are calitatea de reprezentant permanent al Camerei
Deputa˛ilor, pe perioada misiunii sale Ón str„in„tate, se
stabilesc de c„tre Secretarul General al Camerei
Deputa˛ilor, cu aprobarea Biroului Permanent al Camerei
Deputa˛ilor, cu respectarea legisla˛iei Ón vigoare, ˛in‚ndu-se
seama de rolul, r„spunderea, complexitatea ∫i importan˛a
social„ a func˛iei exercitate.
(3) Se autorizeaz„ Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
Camerei Deputa˛ilor pe anul 2007.»“

ite

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea
∫i completarea unor acte normative prin care se acord„
drepturi sociale, precum ∫i unele m„suri Ón domeniul
cheltuielilor de personal, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu
urm„toarea completare:
— Dup„ articolul VI se introduce un nou articol,
articolul VII, cu urm„torul cuprins:
îArt. VII. — Dup„ articolul 7 din Legea nr. 7/2006
privind statutul func˛ionarului public parlamentar, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 35 din
16 ianuarie 2006, se introduce un nou articol, articolul 71,
cu urm„torul cuprins:
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN T√R√CIL√
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Bucure∫ti, 4 mai 2007.
Nr. 120.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/2006
pentru modificarea ∫i completarea unor acte normative
prin care se acord„ drepturi sociale,
precum ∫i unele m„suri Ón domeniul cheltuielilor de personal
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei,
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. 88/2006 pentru modificarea ∫i completarea unor
acte normative prin care se acord„ drepturi sociale, precum ∫i unele m„suri
Ón domeniul cheltuielilor de personal, ∫i se dispune publicarea acestei legi
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 4 mai 2007.
Nr. 503.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

3

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 280
din 22 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 52
din Legea cadastrului ∫i a publicit„˛ii imobiliare nr. 7/1996
Constitu˛ie, precum ∫i art. 1 ∫i 6 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
art. 10 din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului ∫i
art. 14 pct. 1 din Pactul interna˛ional cu privire la drepturile
civile ∫i politice.
Judec„toria Deva apreciaz„ c„ îexcep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 52 din Legea
nr. 7/1996 (fostul art. 50 din Legea nr. 7/1996) este
neÓntemeiat„, Óncheierea comunic‚ndu-se celui care a cerut
Ónscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, Óncheiere
ce poate fi atacat„ Ón fa˛a instan˛ei de judecat„,
garant‚ndu-se astfel toate prevederile constitu˛ionale
invocate“.
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.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 52 din
Legea nr. 7/1996 sunt constitu˛ionale, Óntruc‚t ele înu
impieteaz„ cu nimic asupra drepturilor ∫i garan˛iilor
procesuale ale p„r˛ilor, se aplic„ Ón mod egal tuturor celor
viza˛i de ipoteza normei legale, f„r„ nicio discriminare pe
criterii arbitrare ∫i nu Ómpiedic„ Ón nici un fel solu˛ionarea
cauzei Ón mod impar˛ial ∫i independent“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului ∫i a publicit„˛ii
imobiliare nr. 7/1996, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îDecebal“ — S.A. din Deva Ón Dosarul
nr. 551/221/2006 (1.402/2006) al Judec„toriei Deva.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, pre∫edintele Cur˛ii d„
cuv‚ntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
Óntruc‚t apreciaz„ c„ art. 52 din Legea nr. 7/1996 nu
Óncalc„ prevederile din Constitu˛ie ∫i din documentele
interna˛ionale invocate ca fiind Ónc„lcate.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent ∫ef
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Gabriela Dragomirescu
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 8 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 551/221/2006 (1.402/2006), Judec„toria Deva a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 52 din Legea
cadastrului ∫i a publicit„˛ii imobiliare nr. 7/1996, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îDecebal“ — S.A. din
Deva Óntr-o cauz„ civil„ av‚nd ca obiect anularea unei
Óncheieri a Oficiului de Cadastru ∫i Publicitate Imobiliar„
Hunedoara ∫i obligarea la Ónscrierea procesului Ón cartea
funciar„.
Œn motivarea excep˛iei se sus˛ine c„ art. 52 din legea
criticat„ îeste profund gre∫it ∫i Ónfr‚nge deopotriv„
finalitatea dreptului la un proces echitabil Ón cadrul
democra˛iei constitu˛ionale, principiul fundamental al unui
stat care declar„ preeminen˛a dreptului, postulat la nivel
european Ón art. 1 ∫i 6 al Conven˛iei europene pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale“.
Pentru aceste considerente, apreciaz„ c„ textul de lege
criticat Óncalc„ art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 15
alin. (1), art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 20, 21, 24 ∫i 129 din

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
art. 52 din Legea nr. 7/1996, republicat„, care prevede:
î(1) Œn cazul Ón care o carte funciar„ urmeaz„ a fi Óntocmit„ ori
completat„ prin Ónscrierea unui imobil care nu a fost cuprins Ón
nicio alt„ carte funciar„, precum ∫i Ón cazul Ón care o carte
funciar„ a fost distrus„, pierdut„ ori a devenit nefolosibil„, Ón tot
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De altfel, Ón realitate, acesta nici nu formuleaz„ critici
de neconstitu˛ionalitate, ci, enun˛‚nd prevederile din
Constitu˛ie ∫i din conven˛ie men˛ionate, afirm„ c„ textul de
lege îeste profund gre∫it“ ∫i îÓnfr‚nge deopotriv„ finalitatea
dreptului la un proces echitabil“. Or, acestea reprezint„
simple aprecieri personale ale autorului excep˛iei, cu privire
la care Curtea Constitu˛ional„ nu este competent„ s„ se
pronun˛e.
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Se invoc„, de asemenea, Ónc„lcarea art. 1 privind
obliga˛ia de a respecta drepturile omului ∫i art. 6 privind
dreptul la un proces echitabil, ambele din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
art. 10 din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului,
privind dreptul persoanelor de a fi judecate Ón mod
echitabil ∫i public de un tribunal independent, precum ∫i
art. 10 ∫i art. 14 pct. 1 din Pactul interna˛ional cu privire la
drepturile civile ∫i politice, privind egalitatea oamenilor Ón
fa˛a tribunalelor ∫i cur˛ilor de justi˛ie. Œn opinia autorului
excep˛iei, textul de lege criticat îeste profund gre∫it ∫i
Ónfr‚nge deopotriv„ finalitatea dreptului la un proces
echitabil“.

pe

Œn opinia autorului excep˛iei, acest text de lege
contravine urm„toarelor prevederi din Constitu˛ie: art. 1
alin. (3) referitor la Rom‚nia ca stat de drept, democratic
∫i social, art. 11 alin. (2) care dispune c„ îTratatele
ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul
intern“, art. 15 alin. (1) potrivit c„ruia îCet„˛enii beneficiaz„
de drepturile ∫i de libert„˛ile consacrate prin Constitu˛ie ∫i prin
alte legi ∫i au obliga˛iile prev„zute de acestea“, art. 16 alin. (1)
∫i (2) privind egalitatea Ón drepturi a cet„˛enilor Ón fa˛a legii,
f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri, nimeni nefiind mai presus
de lege, art. 20 referitor la tratatele interna˛ionale privind
drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justi˛ie,
art. 24 privind dreptul la ap„rare ∫i art. 129 privind folosirea
c„ilor de atac.

Articolul 52 din Legea nr. 7/1996 dispune la alin. (1) cu
privire la modalit„˛ile Ón care o carte funciar„ urmeaz„ a fi
Óntocmit„ sau completat„ Ón cazul Ónscrierii unui imobil care
nu a fost cuprins Ón nicio alt„ carte funciar„, precum ∫i Ón
cazul Ón care o carte funciar„ a fost distrus„, pierdut„ ori
a devenit nefolosibil„, Ón tot sau Ón parte, din diferite
cauze. Alin. (2) al aceluia∫i articol prevede posibilitatea
atac„rii Óncheierii de Ónscriere sau de respingere, la
judec„torie. Condi˛iile pentru formularea pl‚ngerii sunt
stabilite de art. 50 alin. (2) din aceea∫i lege, conform
c„rora î(2) Œncheierea de Ónscriere sau de respingere poate fi
atacat„ cu pl‚ngere, Ón termen de 15 zile de la comunicare, la
biroul teritorial. Pl‚ngerea Ómpotriva Óncheierii se depune la
biroul teritorial ∫i se va Ónscrie din oficiu Ón cartea funciar„.
Oficiul teritorial este obligat s„ Ónainteze pl‚ngerea judec„toriei
Ón a c„rei raz„ de competen˛„ teritorial„ se afl„ imobilul,
Ónso˛it„ de dosarul Óncheierii ∫i copia c„r˛ii funciare“. Celelalte
alineate ale art. 50 dispun cu privire la c„ile de atac
Ómpotriva hot„r‚rii pronun˛ate de judec„torie, cu privire la
comunicarea hot„r‚rii judec„tore∫ti definitive ∫i irevocabile,
precum ∫i cu privire la Ónscrierile ce se fac Ón cartea
funciar„, Ón func˛ie de solu˛ia dat„ prin hot„r‚rea
judec„toreasc„. A∫adar, fa˛„ de prevederile de lege
ar„tate, Curtea nu poate re˛ine Ónc„lcarea niciuneia dintre
dispozi˛iile constitu˛ionale ∫i conven˛ionale invocate de
autorul excep˛iei.

a

(2) Œncheierea poate fi atacat„, dup„ caz, Ón condi˛iile art. 50
alin. (2).“

Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:

ite

sau Ón parte, din diferite cauze, Óntocmirea, completarea ∫i
reconstituirea, dup„ caz, se face de c„tre registratorul de la
biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor
interesa˛i, pe baza unei Óncheieri. Œn acest scop se folosesc
toate Ónscrisurile ∫i documenta˛iile tehnice existente, privitoare
la imobilele Ón cauz„, precum ∫i situa˛ia dreptului de
proprietate.
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Fa˛„ de cele de mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului ∫i a publicit„˛ii imobiliare
nr. 7/1996, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îDecebal“ — S.A. din Deva Ón Dosarul nr. 551/221/2006
(1.402/2006) al Judec„toriei Deva.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 22 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Gabriela Dragomirescu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

ORDIN
pentru aprobarea Preciz„rilor pentru efectuarea modific„rilor Ón execu˛ia bugetului de stat
pe anul 2007 Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007
privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale
Œn temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor
m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale,
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nr. 24/2007, direc˛iile generale/direc˛iile din cadrul
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor care au atribu˛ii Ón
execu˛ia bugetar„, direc˛iile generale ale finan˛elor publice
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, precum ∫i unit„˛ile lor
subordonate vor lua m„suri pentru ducerea la Óndeplinire a
dispozi˛iilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

ite

Art. 1. — Se aprob„ Preciz„rile pentru efectuarea
modific„rilor Ón execu˛ia bugetului de stat pe anul 2007 Ón
conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale,
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Ordonatorii de credite a c„ror activitate a fost
reorganizat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului

ce

ministrul economiei ∫i finan˛elor emite urm„torul ordin:
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Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 3 mai 2007.
Nr. 107.
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PRECIZ√RI
pentru efectuarea modific„rilor Ón execu˛ia bugetului de stat pe anul 2007
Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007
privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale
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CAPITOLUL I
Reguli generale

Art. 1. — (1) Œn scopul introducerii Ón execu˛ia bugetului
de stat pe anul 2007 a modific„rilor determinate de
aplicarea prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/2007, ministerele nou-Ónfiin˛ate Óntocmesc ∫i prezint„
unit„˛ilor Trezoreriei Statului conturi de execu˛ie, Ón
structura prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
(2) Conturile de execu˛ie se Óntocmesc pe baza
protocoalelor de predare-preluare ∫i se prezint„ de c„tre
ministerele nou-Ónfiin˛ate la unit„˛ile Trezoreriei Statului p‚n„
la data de 21 mai 2007.
(3) Pentru ministerele nou-Ónfiin˛ate care au preluat at‚t
codul fiscal, c‚t ∫i codul atribuit Ón Clasifica˛ia indicatorilor
privind finan˛ele publice Ón profil departamental al unui
minister reorganizat/care ∫i-a Óncetat activitatea, transferul
creditelor bugetare deschise ∫i al pl„˛ilor de cas„ efectuate
Ón limita acestora se efectueaz„ la nivelul unit„˛ilor
Trezoreriei Statului Ón sistem informatic, f„r„ a mai fi
necesar„ Óntocmirea conturilor de execu˛ie prev„zute la
alin. (1).

Art. 2. — Unit„˛ile Trezoreriei Statului, pe baza conturilor
de execu˛ie primite de la ministerele nou-Ónfiin˛ate, Ón
conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), vor transfera Ón
conturile acestora, pe baz„ de not„ contabil„, at‚t creditele
bugetare deschise ∫i repartizate, c‚t ∫i pl„˛ile de cas„
efectuate de la bugetul de stat de c„tre ministerele/
activit„˛ile preluate. Œn termen de 3 zile lucr„toare de la
transferul execu˛iei bugetare, institu˛iile publice implicate au
obliga˛ia de a sesiza unit„˛ilor Trezoreriei Statului
eventualele erori constatate.
Art. 3. — (1) Pe seama institu˛iilor publice ai c„ror
conduc„tori au calitatea de ordonatori secundari sau ter˛iari
de credite, finan˛ate integral de la bugetul de stat, care au
trecut Ón subordinea altor ordonatori de credite bugetare ∫i
∫i-au p„strat acelea∫i coduri fiscale, r„m‚n deschise la
unit„˛ile Trezoreriei Statului acelea∫i conturi de credite
bugetare deschise ∫i de cheltuieli bugetare, iar transferul
execu˛iei de cas„ a bugetului de stat (inclusiv al creditelor
bugetare deschise) se asigur„ la nivelul unit„˛ilor
Trezoreriei Statului, Ón sistem informatic, prin arondarea
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dup„ caz, at‚t creditele bugetare deschise ∫i repartizate,
c‚t ∫i pl„˛ile de cas„ efectuate de la bugetul de stat Ón
limita acestora. Œn termen de 3 zile lucr„toare de la
transferul execu˛iei bugetare, institu˛iile publice implicate au
obliga˛ia de a sesiza unit„˛ilor Trezoreriei Statului
eventualele erori constatate.
(5) Œn cazul transferului creditelor bugetare deschise ∫i
al pl„˛ilor de cas„ efectuate Ón limita acestora Ón conturi
deschise la alte unit„˛i ale Trezoreriei Statului, nota
contabil„ prin care se efectueaz„ transferul se Óntocme∫te
de c„tre unitatea Trezoreriei Statului de la care se
transfer„ execu˛ia, Ón dou„ exemplare. Pe baza
exemplarului nr. 1, unitatea Trezoreriei Statului de la care
se transfer„ execu˛ia bugetar„ anuleaz„ creditele bugetare
din conturile corespunz„toare de credite bugetare deschise,
precum ∫i pl„˛ile de cas„ ale institu˛iei publice respective,
iar exemplarul nr. 2 se transmite unit„˛ii Trezoreriei Statului
care preia execu˛ia bugetar„ ∫i care va Ónregistra sumele
Ónscrise Ón nota contabil„, Ón conturile corespunz„toare de
credite bugetare deschise ∫i de cheltuieli ale bugetului
de stat.
Opera˛iunile de transferare a pl„˛ilor de cas„ Óntre
unit„˛i diferite ale Trezoreriei Statului se Ónregistreaz„ Ón
contabilitatea acestora, astfel:

pe

conturilor respective la codurile fiscale ale ordonatorilor
principali de credite Ón subordinea c„rora au trecut.
(2) Institu˛iile publice prev„zute la alin. (1) au obliga˛ia
de a solicita Ón scris unit„˛ilor Trezoreriei Statului
rearondarea la codurile ordonatorilor principali de credite Ón
subordinea c„rora au fost transferate, f„r„ a fi necesare
Óntocmirea ∫i depunerea Ón acest scop a conturilor de
execu˛ie prev„zute la art. 1 alin. (2).
(3) Institu˛iile publice ai c„ror conduc„tori au calitatea
de ordonatori secundari sau ter˛iari de credite, finan˛ate
integral de la bugetul de stat, care au trecut Ón subordinea
altor ordonatori de credite bugetare ∫i care Ó∫i modific„
codul fiscal ∫i/sau Ó∫i transfer„ conturile la alt„ unitate a
Trezoreriei Statului, au obliga˛ia de a solicita Ón scris
unit„˛ii Trezoreriei Statului la care au avut deschise
conturile de credite bugetare deschise ∫i conturile de
cheltuieli bugetare transferarea soldurilor acestor conturi Ón
conturile care se deschid pe noile coduri fiscale sau Ón
conturile care se deschid la alt„ unitate a Trezoreriei
Statului, dup„ caz.
(4) Unit„˛ile Trezoreriei Statului, pe baza solicit„rilor
prev„zute la alin. (3), transfer„ pe baz„ de not„ contabil„,
Ón conturile care se deschid pe noile coduri fiscale sau Ón
conturile deschise la alt„ unitate a Trezoreriei Statului,

rs
o

6

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

— la unitatea Trezoreriei Statului de la care se transfer„ pl„˛ile,
%
=
23 îCheltuielile bugetului de stat“
61.99.03 îCont corespondent al
Trezoreriei Statului — decont„ri
intertrezorerii Ón curs de l„murire“; sau
61.99.04 îCont corespondent al
Trezoreriei Statului — decont„ri
intratrezorerii Ón curs de l„murire“;
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— la unitatea Trezoreriei Statului la care se transfer„ pl„˛ile,
23 îCheltuielile bugetului de stat“
=
%
61.99.03 îCont corespondent al
Trezoreriei Statului — decont„ri
intertrezorerii Ón curs de l„murire“; sau
61.99.04 îCont corespondent al
Trezoreriei Statului — decont„ri
intratrezorerii Ón curs de l„murire“.
La nivelul pl„˛ilor de cas„ Ónscrise Ón exemplarul nr. 2
din nota contabil„, unitatea Trezoreriei Statului la care s-a
transferat execu˛ia bugetar„ Óntocme∫te ordin de plat„
pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care vireaz„ totalul
sumelor pentru fiecare institu˛ie public„ preluat„ (Ónregistrate
Ón creditul contului 61.99.03 îCont corespondent al Trezoreriei
Statului — decont„ri intertrezorerii Ón curs de l„murire“ sau
61.99.04 îCont corespondent al Trezoreriei Statului —
decont„ri intratrezorerii Ón curs de l„murire“) Ón contul 61.99.03
îCont corespondent al Trezoreriei Statului — decont„ri
intertrezorerii Ón curs de l„murire“ sau 61.99.04 îCont
corespondent al Trezoreriei Statului — decont„ri intratrezorerii
Ón curs de l„murire“ al unit„˛ii Trezoreriei Statului de la care
s-a efectuat preluarea.
Art. 4. — P‚n„ la data de 30 mai 2007, activit„˛ile de
trezorerie ∫i contabilitate public„ jude˛ene, a municipiului
Bucure∫ti ∫i trezoreriile sectoarelor municipiului Bucure∫ti

vor transmite Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor —
Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a sistemului de
decont„ri Ón sectorul public situa˛ia creditelor bugetare
deschise, transferate potrivit art. 2 ∫i 3, pe ordonatori
principali de credite ∫i, Ón cadrul acestora, pe capitole ∫i
titluri de cheltuieli, conform situa˛iei prev„zute Ón anexa nr. 2.
Art. 5. — Œn cazul institu˛iilor publice sau al activit„˛ilor
din structura institu˛iilor publice care au trecut Ón subordinea
altor ordonatori de credite ∫i pentru care finan˛area
cheltuielilor se asigur„ de la alte capitole ∫i/sau alte titluri
de cheltuieli dec‚t cele de la care acestea s-au finan˛at
anterior reorganiz„rii, se va proceda astfel:
a) Ordonatorii de credite ai institu˛iilor publice care au
preluat institu˛iile sau activit„˛ile respective vor solicita Ón
scris unit„˛ilor Trezoreriei Statului la care au conturile
deschise transferul creditelor bugetare deschise ∫i al pl„˛ilor
de cas„ de la capitolul ∫i titlul de cheltuieli bugetare de la
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credite al ministerelor nou-Ónfiin˛ate, avizat„ de ministerul
reorganizat/care ∫i-a Óncetat activitatea.
(3) Pe baza solicit„rilor prev„zute la alin. (2) ∫i Ón
conturile indicate Ón acestea, unit„˛ile Trezoreriei Statului
transfer„ sumele respective pe baz„ de ordine de plat„
pentru Trezoreria Statului.
(4) Transferul veniturilor bugetare Óncasate ∫i al pl„˛ilor
de cas„ efectuate Ón anul curent, derulate prin conturile de
disponibilit„˛i prev„zute la alin. (1), se Ónregistreaz„ numai
Ón contabilitatea proprie a institu˛iilor publice implicate.
CAPITOLUL II
Dispozi˛ii finale
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Art. 7. — Institu˛iile publice implicate Ón procesul de
reorganizare conform prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/2007 vor avea Ón vedere prevederile
pct. 1.5 din Normele metodologice privind Ónchiderea
conturilor contabile, Óntocmirea ∫i depunerea situa˛iilor
financiare ale institu˛iilor publice la 31 decembrie 2006,
aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 40/2007.
Art. 8. — Ordonatorii de credite a c„ror activitate a fost
reorganizat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/2007 vor lua m„suri pentru aplicarea Ón bune condi˛ii
a prezentelor preciz„ri ∫i pentru definitivarea opera˛iunilor
de modificare a execu˛iei bugetare ∫i a Ónregistr„rii Ón
contabilitate a tuturor opera˛iunilor efectuate, p‚n„ la data
de 21 mai 2007, precum ∫i pentru depunerea la unit„˛ile
Trezoreriei Statului a noilor bugete aprobate Ón condi˛iile
legii.
Art. 9. — Pentru situa˛iile particulare determinate de
aplicarea prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/2007, care nu se Óncadreaz„ Ón prevederile cap. I,
Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, la propunerea
ordonatorilor principali de credite implica˛i, va elabora
preciz„ri specifice.
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care acestea au fost efectuate la capitolul ∫i titlul de
cheltuieli bugetare de la care urmeaz„ a fi finan˛ate.
La solicitarea adresat„ unit„˛ii Trezoreriei Statului se vor
anexa protocolul de predare-primire, precum ∫i bugetul de
venituri ∫i cheltuieli aprobat, Ón condi˛iile legii, dup„
reorganizarea prev„zut„ Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/2007.
b) Pe baza solicit„rilor prev„zute la lit. a), unit„˛ile
Trezoreriei Statului efectueaz„ transferul creditelor bugetare
deschise ∫i al pl„˛ilor de cas„ efectuate Ón limita acestora
la capitolul ∫i titlul de cheltuieli bugetare la care au fost
aprobate creditele bugetare respective Ón bugetul institu˛iei
publice, pe baz„ de not„ contabil„. Pentru aceste
opera˛iuni, activit„˛ile de trezorerie ∫i contabilitate public„
jude˛ene, a municipiului Bucure∫ti ∫i trezoreriile sectoarelor
municipiului Bucure∫ti vor Óntocmi situa˛ia prev„zut„ Ón
anexa nr. 3, care se transmite Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor — Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a
sistemului de decont„ri Ón sectorul public p‚n„ la data de
30 mai 2007.
Art. 6. — (1) Conturile de disponibilit„˛i deschise pe
numele ministerelor sau ale altor institu˛ii publice care s-au
reorganizat ori au fost preluate Ón structura sau Ón
subordinea unor ministere nou-Ónfiin˛ate, dar ∫i-au p„strat
acelea∫i coduri fiscale, r„m‚n nemodificate, iar transferul
sumelor aflate Ón soldul acestor conturi se asigur„ la
nivelul unit„˛ilor Trezoreriei Statului, Ón sistem informatic,
prin arondarea conturilor respective la codurile fiscale ale
ordonatorilor principali de credite Ón subordinea c„rora au
trecut.
(2) Œn cazul Ón care Ón conturile de disponibilit„˛i
deschise pe numele ministerelor care s-au reorganizat/∫i-au
Óncetat activitatea exist„ fonduri aferente unor activit„˛i
preluate de ministere nou-Ónfiin˛ate diferite, distribuirea
fondurilor respective se face la solicitarea scris„
comunicat„ unit„˛ilor Trezoreriei Statului la care conturile
au fost deschise, aprobat„ de ordonatorul principal de

tin

at

ANEXA Nr. 1
la preciz„ri

D

es

Ministerul (autoritatea central„) .............................................
Institu˛ia public„ care a preluat structura/activitatea ...........
Cod fiscal ................................................................................
Ministerul (autoritatea central„) ..............................................
Institu˛ia public„ care a predat structura/activitatea ............
Cod fiscal ................................................................................
C O N T D E E X E C U ﬁ I E B U G E T A R √ Œ N C H E I A T L A D A T A D E ..................

— lei —
Capitol de cheltuieli

Credite deschise ∫i repartizate

Pl„˛i de cas„ efectuate

— cu defalcare pe titluri
de cheltuieli

Ordonator de credite*),
........................................

Conduc„torul compartimentului
financiar-contabil*),
.......................

*) Ai ministerelor nou-Ónfiin˛ate.
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ANEXA Nr. 2
la preciz„ri

DIRECﬁIA GENERAL√ A FINANﬁELOR PUBLICE A JUDEﬁULUI ............
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ™I CONTABILITATE PUBLIC√
SITUAﬁIA

creditelor bugetare deschise, transferate Óntre ordonatorii principali de credite
Ón condi˛iile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007
— lei —
Denumirea ordonatorului
principal de credite
la care s-a transferat
execu˛ia/cod

Capitolul de cheltuieli
bugetare, cu defalcare
pe titluri
de cheltuieli/cod

Suma

or

fiz
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Denumirea ordonatorului
principal de credite
de la care s-a transferat
execu˛ia/cod

™ef serviciu,
..............................
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Trezorier ∫ef,
...........................

a

ANEXA Nr. 3
la preciz„ri
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DIRECﬁIA GENERAL√ A FINANﬁELOR PUBLICE A JUDEﬁULUI ......
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ACTIVITATEA DE TREZORERIE ™I CONTABILITATE PUBLIC√

ii
g

SITUAﬁIA
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creditelor bugetare deschise, transferate la alte capitole/titluri de cheltuieli bugetare

Capitolul/Titlul de cheltuieli
bugetare de la care
s-a transferat suma/cod

— lei —
Capitolul/Titlul de cheltuieli
bugetare la care
s-a transferat suma/cod

Suma
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Denumirea ordonatorului
principal de
credite/cod

Trezorier ∫ef,
...........................

™ef serviciu,
..............................
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