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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru anularea unor obligații de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare
de către filialele Companiei Naționale „Romarm” — S.A., aferente perioadei 1991—2003

fiz
i

ce

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — (1) Obligațiile privind restituirea produselor
(2) Garanțiile depuse în contul de disponibil din mijloace cu
scoase din rezerva de mobilizare, în perioada 1991—2003, de destinație specială se fac venit la bugetul de stat, iar penalitățile
calculate se anulează.
filialele Companiei Naționale „Romarm” — S.A., prevăzute în
(3) Reflectarea în contabilitatea filialelor a operațiunilor
anexa care face parte integrantă din prezenta lege, se ocazionate de anularea obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2)
anulează.
se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU

el

or

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

rs
o

an

București, 12 iulie 2007.
Nr. 245.

a

pe

ANEXĂ

ite

SITUAȚIA PRODUSELOR

ra

Anul
scoaterii

U.M.

Cantitatea

ii
g

Denumirea
materialelor scoase

Valoarea din
evidența contabilă
(lei)

Documentele în baza cărora
au fost scoase

ăr

Nr.
crt.

tu

scoase din rezerva de mobilizare în perioada 1991—2003 și nerestituite

fo

rm

C.N. ROMARM — S.A.

cl

us

1991
1991
1991
1991
1991
1991
1993
1994
2000
2000
1993
1999
1996
1997
1998
1999
1999
2000
2001
1998
1998
1999
2000
2000
2000

es

tin

at

ex

Bare OL 35HGSA Ø 40 mm
Bare OL tras M 50 Ø 38 mm
Bare OL M35 Ø 31 mm
Bare OL Aut. 12 Ø 27 mm
Bare OL 25HN3 Ø 25 mm
Bare OL Aut. 12 Ø 23 mm
Tagla S60 120 x 120 mm
Tagla S60 120 x 120 mm
Tagla S60 120 x 120 mm
Tagla S60 120 x 120 mm
Tetril acetonic
Tetril acetonic
Pulbere nitroglicerină NDT3 23/1
PRTF-100
PRTF-100
Hexogen neflegmatizat
Hexogen neflegmatizat
Hexogen neflegmatizat
Hexogen neflegmatizat
TNT
TNT
TNT
TNT
Pulbere aluminiu PA-4
Pulbere aluminiu PA-4
TOTAL:

D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

iv

in

Filiala S.C. TOHAN S.A. — Zărnești

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
set
set
set
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

15.056
4.870
21.775
3.730
3.462
2.016
550.000
168.120
365.000
366.000
1.340
470
920
1.244
5.060
10.429
10.500
7.000
490
20.999,55
20.999,55
20.999,55
2.400
3.000
1.500

7.226,88
389,45
5.901,94
177,13
514,45
346,89
138.805,68
44.585,42
205.475,17
220.674,71
1.070,66
6.465,74
1.108,60
19.536,10
405.133,96
119.412,16
120.225,12
126.287,07
10.773,84
17.898,99
37.020,23
30.514,45
5.196,48
12.630,39
8.100,00
1.545.471,51*)

Adresa RATMIL nr. S437/1991
Adresa RATMIL nr. S437/1991
Adresa RATMIL nr. S437/1991
Adresa RATMIL nr. S437/1991
Adresa RATMIL nr. S437/1991
Adresa RATMIL nr. S437/1991
Hotărârea Guvernului nr. 0575/1993
Adresa RATMIL nr. 0373/1994
Hotărârea Guvernului nr. 528/2000
Hotărârea Guvernului nr. 528/2000
Hotărârea Guvernului nr. 0575/1993
Adresa RATMIL nr. 0665/1999
Plan împrospătare/1996
Adresa MIC nr. 035789/1998
Adresa MIC nr. 035789/1998
Adresa MIC nr. 035789/1998
Adresa MIC nr. 035789/1998
Adresa RATMIL nr. 0264/2000
Adresa MIR nr. 035253/2001
Adresa RATMIL nr. 0561/1998
Adresa RATMIL nr. 0561/1998
Hotărârea Guvernului nr. 528/2000
Plan împrospătare/2000
Hotărârea Guvernului nr. 528/2000
Adresa RATMIL nr. 0264/2000
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Nr.
crt.

Denumirea
materialelor scoase

Anul
scoaterii

U.M.

Cantitatea

Valoarea din
evidența contabilă
(lei)

3

Documentele în baza cărora
au fost scoase

Filiala S.C. CARFIL — S.A. Brașov

1999
2002
2000
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
1995

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

3.840
1.300
36.346
41.840
11.000
2.520
1.512
3.743,85
880
150
225
675
50

25.122,00
8.505,00
28.677,00
113.926,00
30.443,00
73.795,00
44.503,00
111.113,00
26.185,00
1.698,00
2.568,00
7.787,00
10,00
474.332,00*)

105.519,00

rs
o

Hotărârea Guvernului nr. 27/2000

2000

kg

254.395

2000

buc.

2000

buc.

2002

kg

pe

30.437,00

Hotărârea Guvernului nr. 27/2000

5.536

34.446,00

Hotărârea Guvernului nr. 27/2000

53.283

66.881,00

Hotărârea Guvernului nr. 1.402/2002

kg

3.404

34.523,00

Hotărârea Guvernului nr. 1.402/2002

kg

4.104

48.127,00

Hotărârea Guvernului nr. 1.402/2002

ite

a

Hotărârea Guvernului nr. 526/2000

tu

5.656

ăr

ii
g

ra
2002

es

tin
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

154.138,00

rm

2002

Bare oțel U12 A Ø 12,43 mm
Bare trase 35HGSA 45 x 45 mm
Bare oțel OL 65S2VA Ø 14 mm
Bare oțel M20 11 x 11 mm
Tablă subțire din OL C22/M20
0,7 x 1.000 x 2.000 mm
Bandă Cu 16 x 0,9 mm
Bandă Cu 16 x 0,46 mm
Bandă Cu 17,5 x 0,65 mm
Bandă Cu 19 x 0,5 mm
Bandă Cu 14 x 0,5 mm
Bandă alamă L68 0,9 x 26 mm
Bandă bimetal B1 1,37 x 81 mm
Ambalaje bandă bimetal
Antimoniu metalic
Ambalaje antimoniu
Pulbere 5/7 Na
Ambalaje 5/7
TOTAL:

D

1.
2.
3.
4.
5.

el

174.152

an

kg

at

8.

2000

fo

7.

Hotărârea Guvernului nr. 526/2000

in

6.

67.898,00

iv

5.

35.480

us

4.

kg

cl

3.

2000

ex

2.

Tablă striată OL37—3k
3 x 240 x 1.420 mm
Platbandă OLC10D
22,4 x 350 x 1.700 mm
Platbandă OLC10D
22,4 x 350 x 1.700 mm
Rondele oțel 10GNA
Ø 333 x 18,5 mm
Rondele oțel 10GNA
Ø 355 x 18,5 mm
Platina oțel 11 KP
22 x 240 x 500 mm
Rondele oțel 10GNA
Ø 333 x 18,5 mm
Rondele oțel 10GNA
Ø 355 x 18,5 mm
TOTAL:

or

Filiala S.C. METROM — S.A. Brașov

1.

Hotărârea Guvernului nr. 605/1999
Hotărârea Guvernului nr. 527/2000
Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2000
Adresa MIR nr. 035657/2001
Adresa MIR nr. 035657/2001
Adresa MIR nr. 035657/2001
Adresa MIR nr. 035657/2001
Adresa MIR nr. 035657/2001
Adresa MIR nr. 035657/2001
Hotărârea Guvernului nr. 293/2002
Hotărârea Guvernului nr. 293/2002
Hotărârea Guvernului nr. 293/2002
Plan împrospătare/1995

ce

Pulbere NBK 32/65-23
Pulbere NBK 32/65-23
Bară oțel S60 Ø 110 mm
TNT
TNT
NBL 42
NBL 42
NBL 42
NBL 42
DRP1
DRP1
DRP1
NBL 62
TOTAL:

fiz
i

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

541.969,00*)

Filiala S.C. Uzina Mecanică Cugir — S.A.

1991
1991
1991
2003
1991

kg
kg
kg
kg
kg

2000
2000
2000
2000
2000
2003
2003
2003
2000
2000
1991
1991

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
buc.
kg
buc.
kg
buc.

7.000
2.000
2.300
4.200
34.600

23.380,00
8.440,00
12.972,00
9.030,00
55.014,00

Adresa RATMIL nr. S438/1991
Adresa RATMIL nr. S438/1991
Adresa RATMIL nr. S438/1991
Hotărârea Guvernului nr. 1.402/2002
Adresa RATMIL nr. S438/1991

514
3.096
1.481
231,50
400
650
10.000
10
1.522,50
38
76.690
1.127

5.093,74
31.331,52
14.824,81
2.342,78
5.924,00
5.330,00
70.200,00
269,00
16.427,78
0,76
1.848.995,90
16.905,00
2.126.481,29*)

Dosar nr. 46/P/2000
Dosar nr. 46/P/2000
Dosar nr. 46/P/2000
Dosar nr. 46/P/2000
Dosar nr. 46/P/2000
Hotărârea Guvernului nr. 1.402/2002
Hotărârea Guvernului nr. 1.402/2002
Hotărârea Guvernului nr. 1.402/2002
Dosar nr. 46/P/2000
Dosar nr. 46/P/2000
Adresa RATMIL nr. 00201/1991
Adresa RATMIL nr. 00201/1991
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Denumirea
materialelor scoase

Anul
scoaterii

U.M.

Cantitatea

Valoarea din
evidența contabilă
(lei)

Documentele în baza cărora
au fost scoase

Filiala S.C. Uzina Mecanică Plopeni — S.A.

1991

kg

824

13,85

Plan împrospătare/1991

1991

kg

2.420

40,70

Plan împrospătare/1991

1991
1991
1992
1993
1992
1993
1992
1992
1992
1993
1993

buc.
buc.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

16
44
213.900
295.107
31.820
244.105
40.330
434.950
40.930
254.570
2.164

0,06
0,16
399,78
4.560,87
59,47
3.728,70
92,96
812,92
732,81
7.280,70
756,39

1993

kg

31

10,53
18.489,90*)

ce
fiz
i

or

el

Plan împrospătare/1993

rs
o

an

Plan împrospătare/1991
Plan împrospătare/1991
Adresa RATMIL nr. S179/1992
Hotărârea Guvernului nr. 0547/1993
Hotărârea Guvernului nr. 0547/1993
Adresa RATMIL nr. S179/1992
Adresa RATMIL nr. 4.265/1991
Adresa RATMIL nr. S84/1992
Hotărârea Guvernului nr. 0547/1993
Adresa Min. Industriilor nr. 446.877/1993
Plan împrospătare/1993

pe

1. Barete Cu-Ni 7,4 x 8,4 x 9,3 x
236 mm (RL4)
2. Barete Cu-Ni MN95-5 dimens
10,8 x 14,9 x 15,9 x 240 mm (RL5)
3. Ambalaje RL4
4. Ambalaje RL5
5. Tagle OL S60 105 x 105 mm
6. Tagle OL S60 105 x 105 mm
7. Tagle OL S60 85 x 85 mm
8. Tagle OL S60 85 x 85 mm
9. Bare OL 35HGSA Ø 85 mm
10. Tagle OL S60 130 x 130 mm
11. Bare OL S60 Ø 100 mm
12. Tagle OL S60 120 x 120 mm
13. Barete Cu M-M3 dimens.
11 x 22,1 x 22,6 x 342 mm (RM 11)
14. Ambalaje RM 11
TOTAL:

1991

kg

4.748

1991

kg

1991

kg

1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

HCM nr. 1.550/1973

12,94

HCM nr. 1.550/1973

4.796

13,22

HCM nr. 1.550/1973

803

2,41

HCM nr. 1.550/1973

5.197

12,35

HCM nr. 1.550/1973

1.400
2.200
100
100
130
6.070
41.750
33.000
20.000

16,98
89,43
136,50
5,72
28,21
188,77
28,56
18,02
109,80
667,30*)

tu

ra
ii
g
ăr

rm

fo
in
iv

us

1991

4,39

ite

1.456

cl

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

kg

ex

5.

1991

at

4.

tin

3.

es

2.

Tablă OL A3KO2 (A2KO3)
0,4 x 1.000 x 2.000 mm
Tablă OL A3KO2 (A2KO3)
0,4 x 1.000 x 2.000 mm
Tablă OL A3KO2 (A2KO3)
0,4 x 1.000 x 2.000 mm
Tablă OL A3KO2 (A2KO3)
0,5 x 1.000 x 2.000 mm
Tablă OL A3KO2 (A2KO3)
0,5 x 1.000 x 2.000 mm
Țeavă alamă L63 Ø 6 x 1,5 mm
Ten neflegmatizat
Compoziție de aprindere V11
Compoziție MGS-54
Compoziție MGS-54
Încărcături reactive PRTF 300
Capse de aprindere KV-3V
Capse detonante 7K-1
TNT
TOTAL:

D

1.

a

Filiala S.C. Uzina Mecanică Mija — S.A.

kg

kg
kg
kg
kg
kg
set
buc.
buc.
kg

Adresa RATMIL nr. 446/1991
HCM nr. 1.550/1973
HCM nr. 1.550/1973
Adresa RATMIL nr. 446/1991
Adresa RATMIL nr. 446/1991
HCM nr. 1.550/1973
HCM nr. 1.550/1973
HCM nr. 1.550/1973
Adresa RATMIL nr. S730/1991

Filiala S.C. Uzina Mecanică Sadu — S.A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pulbere VU-fl
Pulbere VU-fl
Pulbere VU-fl
Pulbere VU-fl
Pulbere VU-fl
Pulbere VU-fl
Pulbere SSNF-50
Pulbere SSNF-50
Pulbere SSNF-50
Bara OL 30 HRA Ø 40 mm
Pulbere VU-fl
Pulbere VU-fl
TOTAL:

1991
1992
1992
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1996
1996

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

3.934
9.120
10.290
18.000
8.960
13.848
11.200
11.240
5.400
13.440
50
4.489

5.924,14
3.499,35
3.948,27
11.741,40
5.644,80
15.466,83
16.744,00
16.803,80
9.008,82
1.787,55
111,15
9.978,60
100.658,71*)

Plan împrospătare/1991
Plan împrospătare/1992
Plan împrospătare/1992
Plan împrospătare/1993
Plan împrospătare/1993
Plan împrospătare/1994
Plan împrospătare/1994
Plan împrospătare/1994
Plan împrospătare/1994
Plan împrospătare/1995
Plan împrospătare/1996
Plan împrospătare/1996
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Filiala S.C. Uzina de produse speciale Făgăraș — S.A.

1.

TNT
TOTAL:
TOTAL GENERAL:

2000

kg

196.000

426.038,00
426.038,00*)
5.234.107,71* )

Adresa MApN nr. B10721/M/2000

*) Odată cu valorile menționate se anulează și penalitățile aferente.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ce

DECRET
privind promulgarea Legii pentru anularea unor obligații
de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare
de către filialele Companiei Naționale „Romarm” — S.A.,
aferente perioadei 1991—2003

el

or

fiz
i

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,

an

Președintele României d e c r e t e a z ă:

tu

ite

a

pe

rs
o

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru anularea unor obligații de restituire
a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele Companiei
Naționale „Romarm” — S.A., aferente perioadei 1991—2003, și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ra

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

rm

fo

București, 11 iulie 2007.
Nr. 716.

ăr

ii
g

TRAIAN BĂSESCU

us

iv

in


PARLAMENTUL ROMÂNIEI
S E N AT U L

ex

cl

C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

D

es

tin

at

LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor,
eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență
a persoanelor
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005
privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 290/2005, cu completările ulterioare,
se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 13, după alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
„(61) Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea
pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu
documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la
oficiile consulare ale României din statul respectiv.”

2. La articolul 18, litera h) a alineatului (1) va avea
următorul cuprins:
„h) la expirarea sau revocarea interdicției titularului de a se
afla în anumite localități sau de a părăsi localitatea;”.
3. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru
persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2)
se primește și se soluționează de către serviciul public
comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază
administrativ-teritorială funcționează instituțiile respective.”
4. La articolul 27, litera b) va avea următorul cuprins:
„b) declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau
juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele
prevăzute la lit. a);”.
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5. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Nulitatea mențiunii poate fi constatată de instanța de
judecată, din oficiu ori ca urmare a sesizării Inspectoratului
Național pentru Evidența Persoanelor, a serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor ori a persoanelor
interesate.”
6. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471,
cu următorul cuprins:
„Art. 471. — Procedura de preschimbare eșalonată a
buletinelor de identitate aflate în termen de valabilitate se
stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Internelor și Reformei Administrative.”
Art. II. — Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind
înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu

fiz
i

ce

modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 14, după litera e) a alineatului (1) se
introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:
„e1) soluționează cererile depuse de cetățenii români care
și-au stabilit domiciliul în străinătate anterior anului 1989 sau de
reprezentanții lor legali privind comunicarea datelor de
identificare cu care aceștia figurează înscriși în evidențe;”.
2. La articolul 14, după litera i) a alineatului (1) se
introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
„j) participă la activitățile de inițiere, formare și perfecționare
profesională a personalului serviciilor publice comunitare de
evidență a persoanelor.”
3. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 20. — (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital
ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor,
care funcționează ca instituții publice cu personalitate juridică,
se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetele locale.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
unor acte normative care reglementează evidența persoanelor,
eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea unor
acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de
identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 19 iulie 2007.
Nr. 723.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum și cu tehnică, produse și materiale
de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională,
pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență
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(2) Normele de hrană pe plafoane calorice, categoriile de
personal pentru care se acordă și instituțiile publice în care se
aplică se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) Hrănirea personalului din instituțiile publice prevăzute la
art. 2 alin. (2) se poate face și pe bază de alocație valorică, cu
aprobarea conducătorilor acestora.
(4) Rezerviștii primesc, pe timpul concentrării la starea de
mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, aceleași
drepturi de hrană ca și militarii activi.
Art. 7. — (1) Structura normelor de hrană care se aplică
personalului din instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice
și securității naționale se stabilește în mod unitar de Ministerul
Apărării împreună cu celelalte instituții publice prevăzute la art. 2
alin. (2), în limita valorii calorice a fiecărei norme, în concordanță
cu nevoile nutritive ale personalului și în raport cu eforturile
depuse pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau
de urgență, precum și în procesul de instruire și îndeplinire a
misiunilor, condițiile de mediu și alți factori specifici.
(2) Hrănirea personalului se face, de regulă, prin unități
proprii.
(3) În situația în care hrănirea personalului nu se poate
asigura potrivit alin. (2), aceasta se va realiza prin operatori
economici de profil, în limita valorii financiare a normei de hrană
la care are dreptul. Cheltuielile directe și indirecte aferente
activității de preparare și servire a hranei, precum și profitul
negociat ce revine operatorului economic de profil vor fi
suportate de la bugetul de stat, în condițiile legii.
(4) Personalul instituțiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2),
care are dreptul la hrană gratuită potrivit normelor, atunci când
nu beneficiază de hrană preparată, primește valoarea financiară
neimpozabilă a normei de hrană la care are dreptul.
(5) Pentru aplicarea normelor de hrană, precum și a celor
referitoare la înzestrarea cu tehnică, produse și materiale
specifice hrănirii, echipării și asigurării medicale, conducătorii
instituțiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2) vor emite
instrucțiuni proprii.
Art. 8. — (1) Pentru asigurarea hrănirii în situații neprevăzute
a personalului propriu, instituțiile publice prevăzute la art. 2
alin. (2) pot aproviziona, din creditele bugetare alocate, un stoc
de siguranță de produse agroalimentare neperisabile, peste
cantitățile destinate nevoilor de consum lunar, calculat pentru
30 de zile.
(2) În cazul unor unități izolate, stocul de siguranță prevăzut
la alin. (1) poate fi asigurat pentru o perioadă mai mare, în
funcție de situația concretă a acestora.
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Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. — (1) Starea de mobilizare și de război se declară, iar
starea de asediu și de urgență se instituie potrivit legii.
(2) Trecerea de la starea de pace la starea de mobilizare, de
război, de asediu sau de urgență impune completarea
patrimoniului unităților existente la pace, precum și al celor care
se transformă sau se înființează, cu tehnică, produse și
materiale specifice hrănirii, echipării și asigurării medicale,
potrivit organizării la război.
(3) Prin unitate, în sensul prezentei legi, se înțelege toate
elementele din structura organizatorică a instituțiilor componente
ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională,
care au stat de organizare, denumire și/sau indicativ proprii.
Art. 2. — (1) Necesarul de tehnică, produse și materiale
specifice hrănirii, echipării și asigurării medicale pe timpul stării
de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență se stabilește
pe baza prevederilor statelor de organizare, normelor de
înzestrare la război și eșalonării stocurilor de produse și
materiale.
(2) Eșalonarea stocurilor de produse și materiale se aprobă
de conducătorii Ministerului Apărării, Ministerului Internelor și
Reformei Administrative, Ministerului Justiției — Administrația
Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații,
Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază
și Serviciului de Telecomunicații Speciale.
Art. 3. — Înzestrarea unităților, potrivit statelor de organizare,
pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de
urgență, cu tehnică, produse și materiale specifice hrănirii,
echipării și asigurării medicale se face din existentul la pace,
stocurile instituțiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2),
constituite în timp de pace pentru completare/rezerve proprii, și
achiziții/rechiziții de la operatorii economici.
Art. 4. — Documentele de mobilizare privind asigurarea cu
tehnică, produse și materiale specifice hrănirii, echipării și
asigurării medicale pentru starea de mobilizare, de război, de
asediu sau de urgență se actualizează ori de câte ori
modificările intervenite în statele de organizare a unităților
prevăzute la art. 1 variază cu mai mult de 10% din personal sau
când intervin modificări în normele de înzestrare.
Art. 5. — Personalul din instituțiile publice prevăzute la art. 2
alin. (2) are dreptul, pe timpul stării de mobilizare, de război, de
asediu sau de urgență, la hrană gratuită.
Art. 6. — (1) Hrănirea personalului instituțiilor publice
prevăzute la art. 2 alin. (2) pe timpul stării de mobilizare, de
război, de asediu sau de urgență se face, de regulă, în limita
unor plafoane calorice diferențiate pe categorii de personal, care
constituie norme de hrană zilnice.
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(3) Tehnica și materialele de resortul hrănirii se vor gestiona
potrivit regulilor stabilite prin instrucțiunile de evidență a
materialelor pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu
sau de urgență.
(4) În afară de tehnica și materialele de resortul hrănirii
prevăzute în normele de înzestrare, pe timpul stării de
mobilizare, de război, de asediu sau de urgență se va folosi și
tehnica, precum și celelalte materiale de resortul hrănirii
existente în timp de pace asupra unităților militare.
Art. 13. — (1) Pe timpul stării de mobilizare, de război, de
asediu sau de urgență, personalul militar, funcționarii publici cu
statut special, studenții din instituțiile de învățământ superior de
formare a ofițerilor, elevii școlilor militare și ai instituțiilor de
învățământ organizate în subordinea instituțiilor prevăzute la
art. 2 alin. (2) au dreptul la echipament gratuit și nu mai primesc
drepturile de echipament cuvenite pe timp de pace.
(2) Normele de echipare și de asigurare cu materiale de
resortul echipamentului pe timpul stării de mobilizare, de război,
de asediu sau de urgență se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) Cadrele militare și funcționarii publici cu statut special
care, datorită specificului, sunt obligați să poarte în majoritatea
timpului ținută civilă pot primi drepturile de echipament sub
formă bănească, potrivit prevederilor normelor din timp de pace,
cu aprobarea conducătorilor instituțiilor publice prevăzute la
art. 2 alin. (2).
(4) În unele situații speciale, conducătorii instituțiilor publice
prevăzute la art. 2 alin. (2) pot aproba modificări în compunerea
normelor de echipare și ținută a militarilor pe timp de război.
(5) Normele de echipare și de asigurare cu materiale de
resortul echipamentului pentru persoanele reținute și prizonierii
de război se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(6) Pentru echiparea și asigurarea cu materiale de resortul
echipamentului a rezerviștilor, la declararea stării de mobilizare
sau de război ori la instituirea stării de asediu sau de urgență, se
constituie stocuri din timp de pace, pe baza normelor de
echipare la război.
Art. 14. — (1) Pe timpul stării de mobilizare, de război, de
asediu sau de urgență, personalul din instituțiile publice
prevăzute la art. 2 alin. (2) are dreptul la asigurare medicală,
asistență medicală, respectiv servicii medicale, medicamente și
dispozitive medicale, gratuite, în condițiile plății contribuției de
asigurări sociale de sănătate.
(2) Normele de înzestrare cu medicamente, instrumentar,
aparatură medicală și inventare sanitare, categoriile de personal
pentru care se acordă și instituțiile publice în care se aplică se
aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 15. — Hrănirea animalelor prevăzute în statele de
organizare se face, pe timp de război, în conformitate cu
reglementările adoptate în timp de pace.
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(3) Aprovizionarea cu produse pentru iarnă se poate face
fără a depăși nevoile de consum pentru un an.
Art. 9. — (1) Instituțiile publice prevăzute la art. 2 alin. (2) pot
înființa în unitățile subordonate și în garnizoane popote, pentru
care cheltuielile de organizare și funcționare se suportă din
creditele bugetare aprobate.
(2) Cheltuielile pentru procurarea produselor agroalimentare
necesare popotelor se asigură din avansuri de credite bugetare,
în condițiile legii, urmând ca justificarea lor să se facă, pe
măsura recuperării contravalorii produselor consumate, de la
abonații popotei.
(3) Instituțiile prevăzute la art. 2 alin. (2) pot constitui stocuri
de siguranță pentru popote, în vederea asigurării consumului pe
timpul iernii, prin procurarea produselor necesare.
(4) Produsele agroalimentare necesare popotelor se asigură,
în principal, prin depozitele unităților, la prețurile la care acestea
au fost aprovizionate.
(5) Pentru felurile de mâncare și preparatele ce se desfac
prin popote sau puncte de hrănire, care au fost supuse unor
prelucrări culinare, prețurile de vânzare se calculează prin
însumarea valorii produselor folosite ca materie primă calculate
la prețurile cu care au fost aprovizionate, la care se adaugă o
cotă de până la 3%. Sumele încasate din această cotă se vor
folosi pentru îmbunătățirea meselor servite și pentru acoperirea
eventualelor pierderi sau deprecieri de produse ori materiale.
(6) Cota de 3% prevăzută la alin. (5) nu se aplică în cazul
hrănirii prin normele în natură care se realizează prin popotă.
(7) Regulamentele privind organizarea și funcționarea
popotelor se aprobă de către conducătorii instituțiilor publice
prevăzute la art. 2 alin. (2).
Art. 10. — Valoarea financiară a normelor de hrană pe timpul
stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență se
stabilește și se actualizează conform reglementărilor în vigoare
pe timp de pace.
Art. 11. — (1) Persoanele reținute și prizonierii de război
beneficiază de o normă de hrană specială, sub formă de hrană
preparată care se servește în săli de mese separate de cele ale
trupelor proprii.
(2) Norma de hrană pentru persoanele reținute și prizonierii
de război se aprobă prin hotărâre a Guvernului, elaborată în
concordanță cu tratatele la care România este parte.
Art. 12. — (1) Înzestrarea unităților prevăzute la art. 2 alin. (2)
cu tehnică și materiale pentru aprovizionat și depozitat produse
agroalimentare, pentru preparat, transportat și servit hrana,
precum și pentru dotarea atelierelor de resortul logisticii și
spălătoriilor se realizează potrivit normelor de înzestrare, în
funcție de prevederile statelor de organizare la război.
(2) Normele de înzestrare prevăzute la alin. (1) se aprobă
prin hotărâre a Guvernului, iar structura acestora se aprobă de
către conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (2).
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU

București, 19 iulie 2007.
Nr. 257.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind hrănirea,
echiparea, asigurarea medicală, precum și cu tehnică,
produse și materiale de resort a personalului din sistemul
de apărare, ordine publică și securitate națională,
pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu
sau de urgență
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

ce

Articol unic. — Se promulgă Legea privind hrănirea, echiparea, asigurarea
medicală, precum și cu tehnică, produse și materiale de resort a personalului din
sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe timpul stării de
mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, și se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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LEGE
pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
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Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Art. I. — Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie
2005, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în
străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2),
cu sediul sau domiciliul în România, precum și subunitățile fără
personalitate juridică din România care aparțin unor persoane
juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligația să
organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit
prezentei legi.”
2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Normele și reglementările contabile pentru instituțiile de
credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit
reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, Fondul de
garantare a depozitelor în sistemul bancar, societățile de
asigurare-reasigurare autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, entitățile
autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum și pentru
entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia
Națională a Valorilor Mobiliare se elaborează și se emit
corespunzător de Banca Națională a României, Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private și Comisia Națională a Valorilor
Mobiliare, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor.”

3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Evaluarea elementelor deținute cu ocazia
inventarierii și prezentarea acestora în situațiile financiare
anuale se fac potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
(2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea
justă de la data bilanțului. Valoarea justă se determină pe baza
unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizați
conform reglementărilor legale în vigoare.
(3) Evaluarea elementelor monetare în valută și a celor
exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul
unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile și
aplicabile.
(4) Valoarea activelor și datoriilor, cu ocazia reorganizărilor
efectuate potrivit legii, se determină, de regulă, de evaluatori
autorizați conform reglementărilor legale în vigoare.”
4. La articolul 10, alineatele (2), (3) și (4) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„(2) Contabilitatea se organizează și se conduce, de regulă,
în compartimente distincte, conduse de către directorul
economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să
îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să aibă
studii economice superioare.
(3) Contabilitatea poate fi organizată și condusă pe bază de
contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității,
încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii,
membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați
din România.
(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a
reglementărilor contabile revine directorului economic,
contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să
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b) pentru filialele consolidate ale societății-mamă, precum și
pentru filialele filialelor, cu excepția instituțiilor de credit,
instituțiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în
Registrul general, entităților autorizate, reglementate și
supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
societăților de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare,
entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exercițiul
financiar diferă pentru societatea-mamă.”
12. La articolul 28, alineatele (2), (3), (4) și (5) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„(2) Ministerul Economiei și Finanțelor poate stabili
întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului
Economiei și Finanțelor a situațiilor financiare sau a unor
raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul
exercițiului financiar.
(3) Pentru persoanele juridice care aplică Standardele
internaționale de raportare financiară (IFRS), situațiile financiare
au componentele prevăzute de aceste standarde.
(4) Persoanele juridice care aplică reglementările contabile
conforme cu directivele europene întocmesc situații financiare
anuale, care au componentele prevăzute de reglementările
contabile aplicabile.
(5) Categoriile de persoane juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene și/sau
Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) se
stabilesc prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.”
13. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 29. — (1) Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de
raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei
de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului
sau de acoperire a pierderii contabile.
(2) O societate-mamă trebuie să întocmească atât situații
financiare anuale pentru propria activitate, cât și situații
financiare anuale consolidate, în condițiile prevăzute de
reglementările contabile aplicabile.”
14. După articolul 30 se introduc două noi articole,
articolele 301 și 302, cu următorul cuprins:
„Art. 301. — Situațiile financiare anuale consolidate trebuie
să fie însoțite de o declarație scrisă a administratorului societățiimamă prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea
situațiilor financiare anuale consolidate și confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor
financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu
reglementările contabile aplicabile;
b) situațiile financiare anuale consolidate oferă o imagine
fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a
celorlalte informații referitoare la activitatea grupului.
Art. 302. — (1) Membrii organelor de administrație, de
conducere și supraveghere ale persoanelor juridice au obligația
de a asigura ca situațiile financiare anuale și raportul
administratorilor să fie întocmite și publicate în conformitate cu
legislația națională.
(2) Membrii organelor de administrație, de conducere și
supraveghere ale societății-mamă au obligația de a asigura ca
situațiile financiare anuale consolidate și raportul consolidat al
administratorilor să fie întocmite și publicate în conformitate cu
legislația națională.”
15. Articolul 31 se abrogă.
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îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din
subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază
de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice
sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România,
răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora,
potrivit legii și prevederilor contractuale.”
5. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 18. — Contabilitatea instituțiilor publice asigură
înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate,
angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăților de
casă și a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificației
bugetare, potrivit bugetului aprobat și normelor metodologice
elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.”
6. La articolul 19, alineatele (4) și (5) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul
exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital
și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor
sau asociaților.
(5) La instituțiile publice rezultatul execuției bugetare se
stabilește anual prin închiderea conturilor care reflectă
încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului
bugetar.”
7. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determină de
către instituțiile publice în conformitate cu normele metodologice
elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.”
8. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 22. — Pentru verificarea înregistrării corecte în
contabilitate a operațiunilor efectuate se întocmește balanța de
verificare, cel puțin anual, la încheierea exercițiului financiar sau
la termenele de întocmire a raportărilor contabile stabilite
potrivit legii.”
9. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 25. — (1) Registrele de contabilitate obligatorii și
documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în
contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor
prevăzute la art. 1 timp de 10 ani, cu începere de la data
încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite,
cu excepția statelor de salarii, care se păstrează timp de
50 de ani.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) se pot stabili, în
mod justificat, prin ordin al ministrului economiei și finanțelor,
registrele de contabilitate și documentele justificative care se
păstrează timp de 5 ani.”
10. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul
cuprins:
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„CAPITOLUL IV
Situații financiare”
11. La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Exercițiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
a) pentru sucursalele cu sediul în România, care aparțin unei
persoane juridice străine, cu excepția instituțiilor de credit,
instituțiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în
Registrul general, entităților autorizate, reglementate și
supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,
societăților de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare,
entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exercițiul
financiar diferă pentru societate;

16. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Situațiile financiare anuale consolidate constituie un tot
unitar și se întocmesc în termen de 8 luni de la încheierea
exercițiului financiar al societății-mamă. Acestea cuprind bilanțul
consolidat, contul de profit și pierdere consolidat, precum și
celelalte componente, respectiv informații referitoare la
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sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului
financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și
Finanțelor.”
21. După articolul 35 se introduce un nou articol,
articolul 351, cu următorul cuprins:
„Art. 351. — (1) Pentru asigurarea informațiilor destinate
sistemului instituțional al statului, societățile comeciale depun la
unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor o
raportare anuală, al cărei conținut se stabilește prin ordin al
ministrului economiei și finanțelor.
(2) Raportarea anuală se depune la unitățile teritoriale ale
Ministerului Economiei și Finanțelor, în termen de 150 de zile
de la încheierea exercițiului financiar, însoțită de dovada predării
situațiilor financiare anuale la oficiul registrului comerțului, pentru
publicare.”
22. La articolul 36, alineatul (7) se abrogă.
23. Articolul 37 se abrogă.
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24. Articolul 38 se abrogă.
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25. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 39. — (1) La încheierea exercițiului financiar, în
contabilitatea Trezoreriei Statului se procedează la încheierea
execuției bugetare potrivit normelor metodologice emise de
Ministerul Economiei și Finanțelor, după cum urmează:
a) încheierea execuției bugetului de stat se efectuează de
către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
b) încheierea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat
se efectuează de către unitățile Ministerului Muncii, Familiei și
Egalității de Șanse;
c) încheierea execuției bugetelor locale se efectuează de
ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
(2) Ministerul Economiei și Finanțelor întocmește trimestrial
și anual bilanțul general al Trezoreriei Statului, în structura
stabilită de acesta, care se aprobă în condițiile legii.”
26. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 40. — (1) Ministerul Economiei și Finanțelor întocmește
anual bilanțul instituțiilor publice.
(2) Bilanțul anual al instituțiilor publice, în structura stabilită
de Ministerul Economiei și Finanțelor, se prezintă Guvernului
pentru adoptare odată cu contul general anual de execuție a
bugetului de stat.”
27. La articolul 41, după litera d) a punctului 2 se
introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:
„d1) depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului
Economiei și Finanțelor a situațiilor financiare anuale;”.
28. La articolul 41, litera e) a punctului 2 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„e) întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale
Ministerului Economiei și Finanțelor a situațiilor financiare
periodice sau a raportărilor contabile stabilite potrivit legii.”
29. La articolul 41, după punctul 3 se introduc 3 noi
puncte, punctele 4, 5 și 6, cu următorul cuprins:
„4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea
declarațiilor prevăzute la art. 30 și 301;
5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligația
membrilor organelor de administrație, conducere și
supraveghere de a întocmi și publica situațiile financiare anuale;
6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligația
membrilor organelor de administrație, conducere și
supraveghere ale societății-mamă de a întocmi și publica
situațiile financiare anuale consolidate.”
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activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile,
și note explicative la situațiile financiare anuale consolidate.”
17. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 33. — (1) Situațiile financiare anuale ale persoanelor
juridice de interes public sunt supuse auditului financiar, care se
efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau
juridice autorizate, în condițiile legii.
(2) În înțelesul prezentei legi, prin persoane juridice de
interes public se înțelege: instituțiile de credit; instituțiile
financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale,
înscrise în Registrul general; societățile de asigurare, asigurarereasigurare și de reasigurare; entitățile autorizate, reglementate
și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private; societățile de servicii de investiții financiare,
societățile de administrare a investițiilor și organismelor de
plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare; societățile comerciale ale căror valori
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
companiile și societățile naționale; pesoanele juridice care
aparțin unui grup de societăți și intră în perimetrul de consolidare
de către o societate-mamă care aplică Standardele internaționale
de raportare financiară.
(3) Sunt auditate și situațiile financiare întocmite de entitățile
care au această obligație conform legislației specifice acestora.
(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situațiile
financiare întocmite în vederea efectuării operațiunilor de
fuziune, divizare sau a încetării activității persoanelor care au
obligația auditării situațiilor financiare anuale.
(5) Prin ordin al ministrului economiei și finanțelor pot fi
stabilite și alte cazuri în care situațiile financiare anuale sunt
supuse auditului financiar.”
18. La articolul 34, alineatele (1) și (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 34. — (1) Persoanele juridice care organizează
contabilitatea în partidă dublă trebuie să publice, potrivit
prevederilor legale, situațiile financiare anuale. Fac obiectul
publicării situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și
raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz.
Aceste prevederi se aplică și sucursalelor înregistrate în
România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în
străinătate, precum și societăților-mamă care întocmesc situații
financiare anuale consolidate.
...............................................................................................
(3) Situațiile financiare anuale se pătrează timp de 10 ani.”
19. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 35. — (1) Termenele pentru întocmirea situațiilor
financiare anuale sunt următoarele:
a) pentru societățile comerciale, societățile/companiile
naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetaredezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1, 120 de zile
de la încheierea exercițiului financiar.”
20. La articolul 35, după alineatul (1) se introduc două
noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:
„(11) Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale
la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor
sunt:
a) 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, pentru
persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), cu excepția societăților
comerciale;
b) 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, pentru
persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b).
(12) Persoanele care de la constituire nu au desfășurat
activitate, cu excepția societăților comerciale, precum și cele
aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declarație în acest

11
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Contabilității și Raportărilor Financiare. Modul de organizare și
funcționare, atribuțiile și sursele de finanțare ale acestuia se
stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a
acestuia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) Directorul Direcției de reglementări contabile, precum și
directorul general al Direcției generale a contabilității publice și
a sistemului de decontări în sectorul public sunt membri de drept
ai Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare.”
Art. II. — (1) Aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) și ale
art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,
cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se
suspendă până la data de 1 ianuarie 2009.
(2) Societățile comerciale vor depune un exemplar al
situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare ale anilor
2007 și 2008 la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și
Finanțelor, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiilor
financiare respective. Societățile comerciale care de la
constituire nu au desfășurat activitate, precum și cele aflate în
lichidare, potrivit legii, vor depune o declarație în acest sens, în
termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
Art. III. — La data intrării în vigoare a prezentei legi, se
abrogă:
a) alin. (1) al art. 27 și anexa nr. 3 din Normele de aplicare a
Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999;
b) lit. D și E din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/1999, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 17 decembrie 1999.
Art. IV. — Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie
33. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins: 2005, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege,
„Art. 48. — (1) Dezvoltarea cadrului instituțional în domeniul va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
contabilității și al profesiei contabile se realizează prin Consiliul dându-se textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.
30. La articolul 42, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„Art. 42. — (1) Contravenția prevăzută la art. 41 pct. 2 lit. g)
se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 30.000 lei, cea
prevăzută la pct. 1, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele
prevăzute la pct. 2 lit. c), d), d1) , pct. 4 și 5, cu amendă de la 400
lei la 5.000 lei, cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000
lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. a) și b), cu amendă
de la 300 lei la 4.000 lei, cea prevăzută la pct. 2 lit. e), cu
amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cea prevăzută la pct. 3, cu
amendă de la 200 lei la 1.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 2
lit. f), cu amendă de la 100 lei la 200 lei. Criteriile în funcție de
care se stabilește nivelul amenzii se corelează cu nivelul cifrei
de afaceri, după caz.
(2) Amenda pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la
art. 41 pct. 2 lit. e) este de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada
de întârziere pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare
periodice este cuprinsă între 15 și 30 de zile lucrătoare, și de la
1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește
30 de zile lucrătoare.
...............................................................................................
(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac
de persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și de către
comisarii Gărzii Financiare.”
31. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor în
cazul asociațiilor de proprietari se fac de persoanele cu atribuții
de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, orașelor,
comunelor și ale sectoarelor municipiului București și de alte
persoane anume împuternicite de consiliile județene, respectiv
de Consiliul General al Municipiului București.”
32. La articolul 44, alineatul (1) se abrogă.

PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU
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Nr. 259.
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PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
Legii contabilității nr. 82/1991
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii
contabilității nr. 82/1991 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 19 iulie 2007.
Nr. 730.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

CAPITOLUL II
Factura în formă electronică
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Art. 5. — Persoana fizică sau juridică ce emite facturi,
denumită în continuare emitent, poate să opteze pentru
emiterea facturilor în formă electronică, cu condiția garantării
autenticității, originii și integrității conținutului, conform condițiilor
prevăzute de prezenta lege.
Art. 6. — Facturile și chitanțele în formă electronică emise
fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege nu au
calitatea de document justificativ, în înțelesul prevederilor Legii
nr. 82/1991, republicată.
SECȚIUNEA 1
Emiterea facturilor
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Art. 1. — (1) Prezenta lege stabilește regimul juridic al
documentelor în formă electronică ce conțin date privind
operațiunile economice de schimb sau vânzare de bunuri sau
servicii între persoane care emit și primesc facturi, bonuri fiscale
sau chitanțe în formă electronică.
(2) Facturile, bonurile fiscale și chitanțele în formă electronică
constituie documente justificative în înțelesul Legii contabilității
nr. 82/1991, republicată.
(3) Prezenta lege se aplică persoanelor stabilite în România,
în înțelesul prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și care
desfășoară activități economice pe teritoriul României.
Art. 2. — Prezenta lege se completează cu dispozițiile legale
privind încheierea, validitatea și efectele actelor juridice, precum
și cu cele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și
completările ulterioare, și de celelalte acte normative în vigoare.
Art. 3. — Nicio dispoziție a prezentei legi nu poate fi
interpretată în sensul limitării autonomiei de voință și a libertății
contractuale a părților.
Art. 4. — În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de
mai jos se definesc după cum urmează:
a) emiterea facturilor în formă electronică — operațiunea de
întocmire, semnare electronică și marcare temporală a facturilor
în formă electronică utilizând un sistem informatic omologat;
b) semnătură electronică — semnătura electronică extinsă,
bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii
de certificare acreditat, în înțelesul Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică;
c) marcă temporală — marca temporală în înțelesul Legii
nr. 451/2004 privind marca temporală;
d) factură în formă electronică — documentul în formă
electronică ce caracterizează în mod unic și neechivoc schimbul
sau vânzarea de bunuri sau servicii, semnat cu semnătură
electronică și purtând marca temporală, care conține datele
cuprinse în formularul facturii și care este înregistrat pe medii
compatibile cu prelucrarea automată a datelor;
e) pachet de facturi în formă electronică — două sau mai
multe facturi în formă electronică, emise la momente de timp
diferite și transmise către același beneficiar la același moment
de timp;
f) lot de facturi în formă electronică — două sau mai multe
facturi în formă electronică, emise la momente de timp diferite și
transmise către beneficiari diferiți la același moment de timp;
g) bon fiscal în formă electronică — documentul financiarfiscal care întrunește toate condițiile impuse de prevederile
legale în materie referitoare la conținut, emis de echipamentele
electronice de marcat, care conține date înregistrate pe medii
compatibile cu prelucrarea automată a datelor, semnat cu
semnătură electronică și purtând marca temporală;
h) chitanță în formă electronică — documentul financiar-fiscal
care întrunește toate condițiile impuse de prevederile legale în
materie referitoare la conținut și formă, înregistrat pe medii

compatibile cu prelucrarea automată a datelor, semnat cu
semnătură electronică și purtând marca temporală;
i) furnizor de servicii de facturare electronică — persoana
fizică sau juridică care emite, transmite sau convertește facturi,
bonuri sau chitanțe în formă electronică, în nume propriu sau în
numele unor terți.

Art. 7. — (1) Emiterea tuturor facturilor de către o persoană
fizică sau juridică se face exclusiv în una dintre următoarele
două modalități, la alegerea exclusivă a emitentului: în formă
electronică sau pe suport de hârtie.
(2) Emitentul poate opta pentru schimbarea modalității de
emitere, cu notificarea Ministerului Economiei și Finanțelor.
Art. 8. — Emitentul facturii în formă electronică răspunde
pentru legalitatea, autenticitatea, originea și integritatea
conținutului.
Art. 9. — (1) Factura în formă electronică respectă formatul
și conținutul stabilite de actele normative speciale și va conține
marca temporală care certifică momentul emiterii și semnătura
electronică a emitentului facturii.
(2) Certificatul aferent semnăturii electronice a emitentului
facturii în formă electronică va conține informații privind
identificatorul fiscal și numărul notificării înregistrate la Ministerul
Economiei și Finanțelor.
Art. 10. — Emitentul este obligat să țină evidența facturilor
electronice emise într-un registru electronic de evidență a
facturilor în formă electronică și să menționeze existența unui
exemplar pe suport de hârtie, dacă este cazul. Operarea în
acest registru se realizează conform regulilor de operare a
registrelor similare pe suport de hârtie, completate cu normele
metodologice emise de Ministerul Economiei și Finanțelor în
termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi.
SECȚIUNEA a 2-a
Transmiterea facturilor

Art. 11. — (1) Transmiterea facturilor emise în formă
electronică se face în una dintre următoarele două modalități:
prin mijloace electronice, în condițiile prevăzute de Legea
nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau pe
suport de hârtie.
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(2) Transmiterea unei facturi în formă electronică se poate
face individual, în pachete sau în loturi.

Art. 14. — (1) Emitentul facturii în formă electronică este
obligat să notifice Autorității Naționale pentru Reglementare în
Comunicații și Tehnologia Informației orice modificare a
sistemului informatic cu funcții omologate pentru emiterea
facturilor în formă electronică. Orice astfel de modificare este
notificată cu cel puțin 45 de zile înainte de data punerii în
funcțiune.
(2) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații
și Tehnologia Informației avizează modificările aduse în termen
de maximum 30 de zile de la data înregistrării notificării.
Art. 15. — Emitentul facturii în formă electronică are obligația
de a notifica Ministerului Economiei și Finanțelor în termen de
24 de ore orice modificare survenită în legătură cu datele de
identificare.
Art. 16. — Ministerul Economiei și Finanțelor verifică
respectarea condițiilor prevăzute pentru emiterea facturilor în
formă electronică și aplicarea dispozițiilor prezentei legi.

SECȚIUNEA a 3-a
Anularea facturilor
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CAPITOLUL IV
Externalizarea serviciilor de emitere,
transmitere și arhivare a facturilor în formă electronică
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Art. 17. — (1) Activitățile de emitere, transmitere a facturilor
în formă electronică, precum și cele de arhivare a facturilor în
formă electronică pot fi realizate și de către alte persoane decât
emitentul de drept al facturii în formă electronică, în următoarele
condiții:
a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 13;
b) să existe un contract valabil încheiat între emitentul de
drept al facturii în formă electronică și un furnizor de servicii de
emitere a facturilor în formă electronică.
(2) Certificatul aferent semnăturii electronice a persoanelor
care prestează servicii de emitere, transmitere sau arhivare a
facturilor în formă electronică va conține informații privind
calitatea de furnizor de servicii și datele sale de identificare.
Art. 18. — (1) Furnizorii de servicii de emitere a facturilor în
formă electronică pot să presteze servicii de conversie a unei
facturi deja emise pe suport de hârtie în factură în formă
electronică, la cererea beneficiarului.
(2) Conversia se poate realiza numai după factura în original.
Factura în formă electronică rezultată dobândește calitatea de
document justificativ numai după înscrierea precizării: „prezenta
factură este conformă cu originalul emis inițial pe suport de
hârtie având seria .... nr. .... din data de ...., emisă de .....” și
atașarea semnăturii electronice a furnizorului de servicii de
emitere a facturilor în formă electronică, precum și a mărcii
temporale certificând momentul conversiei, atât în cazul
facturilor individuale, cât și în cazul în care conversia se face
pentru un pachet sau lot de facturi.
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Art. 12. — (1) Emitentul facturii în formă electronică și
beneficiarul acesteia încheie un act juridic prin care se specifică
anularea de comun acord a facturii sau a facturilor respective și
care conține:
a) seria și numărul fiecărei facturi anulate;
b) data emiterii fiecărei facturi anulate;
c) data transmiterii fiecărei facturi anulate;
d) data anulării;
e) semnătura olografă a părților și ștampila, unde este cazul.
(2) Actul juridic se întocmește în 3 exemplare, din care un
exemplar rămâne emitentului, unul beneficiarului, iar al treilea
este păstrat de către persoana abilitată să opereze anularea
facturii electronice.
(3) Atât emitentul, cât și beneficiarul operează modificarea
în documentele care au avut la bază facturile respective, precum
și în Registrul electronic de evidență a facturilor în formă
electronică. Emitentul anulează factura, specificând această
operațiune prin marcarea facturii în formă electronică ca fiind
anulată, atașând semnătura electronică și marca temporală
corespunzătoare momentului anulării, astfel încât anularea să
fie evidențiată la vizualizarea facturii în formă electronică.
(4) Emitentul este obligat să notifice Ministerului Economiei
și Finanțelor anularea facturii în formă electronică, menționând
datele de identificare a fiecărei facturi anulate și data la care a
fost întocmit documentul prin care s-a convenit anularea.
(5) Prevederile prezentei secțiuni se completează cu
prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările
ulterioare, privind corectarea facturilor.
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CAPITOLUL III
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele
care emit facturi în formă electronică
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Art. 13. — Emitentul facturii în formă electronică trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
a) să utilizeze un sistem informatic omologat de Autoritatea
Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia
Informației, în condițiile cap. VIII;
b) să dispună de mijloace tehnice și umane corespunzătoare
pentru garantarea securității, fiabilității și continuității serviciilor
de prelucrare a datelor în formă electronică;
c) să folosească personal cu cunoștințe de specialitate în
domeniul tehnologiei semnăturii electronice și cu o practică
suficientă în ceea ce privește procedurile de securitate
corespunzătoare;
d) să fie în măsură să gestioneze și să arhiveze toate
informațiile privind fiecare factură în formă electronică emisă, pe
perioada de timp stabilită prin normele legale în vigoare;
e) să utilizeze sisteme omologate pentru arhivarea de facturi
în formă electronică în conformitate cu prevederile Legii
nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă
electronică. Pe durata arhivării, persoanele care au
responsabilitatea arhivării vor lua măsuri ca orice factură în
formă electronică să poată fi accesată numai de către emitent,
beneficiar sau organele abilitate prin lege. Arhivarea facturilor
în formă electronică se poate face și de alte persoane decât
emitentul acestora, în condițiile în care acestea sunt autorizate
în acest sens și îndeplinesc condițiile tehnice și de personal
prevăzute la lit. b) și c).

CAPITOLUL V
Chitanța în formă electronică
Art. 19. — (1) Chitanța în formă electronică respectă
condițiile privind formatul și conținutul obligatorii stabilite de
actele normative în vigoare și conține marca temporală și
semnătura electronică a emitentului chitanței.
(2) Certificatul aferent semnăturii electronice a emitentului
chitanței va conține informații privind identificatorul fiscal și
numărul notificării înregistrate la Ministerul Economiei și
Finanțelor.
Art. 20. — Prevederile privind emiterea, transmiterea,
stocarea, arhivarea, conversia și utilizarea facturilor prevăzute în
prezenta lege sunt aplicabile și chitanțelor în formă electronică,
cu excepția acelor prevederi care din punct de vedere financiarfiscal nu le sunt aplicabile.
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CAPITOLUL VI
Regimul documentelor în formă electronică aferente
tranzacțiilor înregistrate prin intermediul caselor de
marcat și terminalelor automate bancare (bancomat)

cazul în care Autoritatea Națională pentru Reglementare în
Comunicații și Tehnologia Informației constată că sistemul
informatic nu mai îndeplinește criteriile prevăzute în normele de
asigurare a informației prelucrate sau arhivate. Autoritatea
Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia
Informației are obligația de a comunica Ministerului Economiei
și Finanțelor retragerea acestui certificat în termen de 15 zile.
(4) Procedura de verificare și omologare a sistemelor
informatice se stabilește prin decizie a președintelui Autorității
Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia
Informației, cu consultarea reprezentanților organismelor din
domeniul profesiei contabile și a Ministerului Economiei și
Finanțelor.
(5) Efectuarea verificării prevăzute la alin. (2) se realizează
numai după plata de către solicitant către Autoritatea Națională
pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației a
unui tarif de omologare al cărui cuantum va fi stabilit prin decizie
a președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în
Comunicații și Tehnologia Informației.
(6) Tariful de omologare constituie venit propriu al Autorității
Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia
Informației.
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Art. 21. — Bonurile fiscale și bonurile emise de casele de
marcat și de bancomatele bancare, în formă electronică, stocate
la emitent, au același regim juridic ca și cele emise pe hârtie.
Art. 22. — (1) Persoanele care au obligația de a emite bonuri
prin intermediul caselor de marcat sau al terminalelor automate
bancare (bancomat) pot păstra în formă electronică documentul
generat în formă electronică în următoarele condiții:
a) să îndeplinească cerințele privind asigurarea conformității
informațiilor înregistrate în formă electronică cu cele înscrise pe
documentul pe hârtie;
b) să arhiveze și să asigure accesul la bonurile emise în
formă electronică.
(2) Ministerul Economiei și Finanțelor va stabili condițiile
specifice de emitere a documentelor prevăzute la art. 21.
(3) Ministerul Economiei și Finanțelor autorizează
persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) să
păstreze în formă electronică bonurile emise de casele de
marcat/bancomat.
(4) Condițiile de autorizare vor fi stabilite prin norme
metodologice emise de Ministerul Economiei și Finanțelor, în
termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi.
Art. 23. — Termenul de arhivare al bonurilor fiscale și al
bonurilor emise de casele de marcat de către bancomatele
bancare, în formă electronică, va fi același cu cel prevăzut
pentru cele emise pe suport de hârtie.
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CAPITOLUL IX
Contravenții și sancțiuni
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Art. 27. — Constituie contravenție fapta persoanei fizice sau
juridice care:
a) omite să opereze în Registrul electronic de evidență a
facturilor în formă electronică sau operează cu nerespectarea
prevederilor prezentei legi;
b) omite să efectueze notificarea prevăzută la art. 12 alin. (4);
c) omite sau întârzie să efectueze notificarea prevăzută la
art. 15;
d) pune în funcțiune modificările aduse sistemului informatic
cu funcții omologate pentru emiterea facturilor în formă
electronică fără avizul prevăzut la art. 14 alin. (2).
Art. 28. — Contravențiile prevăzute la art. 27 se
sancționează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.
Art. 29. — (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea
sancțiunilor sunt de competența personalului anume împuternicit
în acest sens din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.
(2) Pentru constatarea contravențiilor prevăzute la art. 27
lit. d), Ministerul Economiei și Finanțelor poate solicita Autorității
Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia
Informației efectuarea de verificări.
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CAPITOLUL VII
Registrul electronic al persoanelor care emit facturi,
chitanțe și bonuri fiscale în formă electronică
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Art. 24. — (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi se înființează Registrul electronic al
persoanelor care emit facturi, chitanțe și bonuri fiscale în formă
electronică, constituit și actualizat de Ministerul Economiei și
Finanțelor.
(2) Procedura de înscriere în registru și documentația
necesară se stabilesc prin normele metodologice elaborate de
Ministerul Economiei și Finanțelor, în termen de 60 de zile de la
data publicării prezentei legi.
Art. 25. — Registrul este public, disponibil on-line, și se
actualizează permanent. Condițiile de acces la informațiile pe
care le conține, informațiile care pot fi oferite solicitanților și
modul de actualizare a registrului se stabilesc prin normele
metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor,
în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi.
CAPITOLUL VIII
Omologarea sistemelor informatice

Art. 26. — (1) Sistemele informatice destinate operațiunilor
de emitere a facturilor în formă electronică pot fi utilizate numai
dacă sunt omologate în prealabil de către Autoritatea Națională
pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației.
(2) Conformitatea acestor sisteme informatice cu normele de
securizare a informației prelucrate sau arhivate, precum și cu
prevederile prezentei legi se verifică de către Autoritatea
Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia
Informației, cu respectarea principiilor standardizării și
interoperabilității.
(3) În urma îndeplinirii porcedurii de verificare a sistemului
informatic, Autoritatea Națională pentru Reglementare în
Comunicații și Tehnologia Informației emite certificatul de
omologare a sistemului informatic. Certificatul poate fi retras în

CAPITOLUL X
Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 30. — (1) În termen de 90 de zile de la publicarea
prezentei legi, Autoritatea Națională pentru Reglementare în
Comunicații și Tehnologia Informației va elabora reglementările
referitoare la normele de performanță și securitate cu privire la
sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit
sau arhivează facturi, chitanțe și bonuri fiscale în formă
electronică.
(2) Cheltuielile înregistrate de persoanele care emit, transmit
sau arhivează facturi, chitanțe și bonuri fiscale în formă
electronică, cheltuielile efectuate cu investițiile pentru dotări și
alte utilități necesare desfășurării acestei activități sunt
amortizabile pe o perioadă de 5 ani de la prima înregistrare ca
utilizator de factură în formă electronică.
(3) Cheltuielile înregistrate de persoanele care emit facturi,
chitanțe și bonuri fiscale în formă electronică privind investițiile
legate de modificarea și perfecționarea sistemelor informatice
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Art. 31. — Dispozițiile prezentei legi se completează cu
prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, ale Legii nr. 455/2001,
ale Legii nr. 451/2004 și ale Legii nr. 571/2003, cu modificările
și completările ulterioare.
Art. 32. — Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie
2008.

utilizate în activitatea de facturare electronică sunt amortizabile
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data inițierii investiției,
probată cu hotărârea administratorului, respectiv a consiliului de
administrație al persoanei care inițiază cheltuiala, iar în cazul
persoanelor fizice, prin declarație pe propria răspundere.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU

București, 19 iulie 2007.
Nr. 260.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind înregistrarea
operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
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În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
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Articol unic. — Se promulgă Legea privind înregistrarea operațiunilor
comerciale prin mijloace electronice și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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București, 19 iulie 2007.
Nr. 731.
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