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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Protocolului de cooperare
dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru
în domeniul cercetării și dezvoltării,
semnat la București la 13 martie 2007
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din
Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Art. 1. — Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Guvernul României și
Guvernul Republicii Cipru în domeniul cercetării și dezvoltării, semnat la București
la 13 martie 2007.
Art. 2. — Cheltuielile privind punerea în aplicare a protocolului prevăzut la
art. 1 se asigură, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, din bugetul
aprobat anual Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică din România.
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Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și
tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 22 august 2007.
Nr. 966.
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PROTOCOL DE COOPERARE
între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru în domeniul cercetării și dezvoltării
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Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru (denumite în continuare părți contractante), în baza Acordului privind
cooperarea economică, industrială și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru, semnat la 25 iunie 1993,
recunoscând importanța cercetării și dezvoltării în creșterea economiilor lor naționale și în îmbunătățirea standardelor
socioeconomice de trai,
dorind să întărească și să dezvolte cooperarea științifică și tehnologică pe baza egalității și avantajului reciproc,
au convenit cele ce urmează:
ARTICOLUL 1
Cooperare în domeniul cercetării și dezvoltării

Părțile contractante vor sprijini și vor dezvolta cooperarea în
domeniul cercetării și dezvoltării între cele două state, pe baza
egalității și avantajului reciproc, conform prevederilor prezentului
protocol, legislației și reglementărilor existente în fiecare stat.
ARTICOLUL 2
Înființarea unei comisii mixte

1. În scopul aplicării prevederilor prezentului protocol, se
înființează o comisie mixtă formată din reprezentanți desemnați
de către cele două părți contractante (denumită în continuare
Comisie mixtă).
2. Sarcinile Comisiei mixte vor fi următoarele:
— identificarea domeniilor de cooperare pe baza informațiilor
primite din partea instituțiilor din fiecare țară și pe baza politicilor
naționale în domeniu;

— crearea condițiilor favorabile pentru punerea în aplicare a
prezentului protocol;
— facilitarea și sprijinirea realizării programelor și proiectelor
comune;
— examinarea progresului activităților legate de prezentul
protocol;
— realizarea de schimburi de opinii privind perspectivele
comune ale cooperării bilaterale în domeniul cercetării și
dezvoltării, precum și examinarea de noi propuneri pentru
dezvoltarea cooperării.
3. Comisia mixtă se va întruni cel puțin la fiecare 2 ani sau
oricând se consideră necesar, alternativ în România și
Republica Cipru, și va încheia protocoale ce vor conține
evaluarea activităților trecute și prezente și vor identifica domenii
viitoare de cooperare, precum și lista proiectelor comun
acceptate de cooperare în urma evaluării propunerilor primite.
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ARTICOLUL 8

4. Comisia mixtă poate să-și stabilească propriile reguli de
procedură.

Verificarea implementării protocolului

ARTICOLUL 3

1. Orice diferende legate de interpretarea și implementarea
prezentului protocol vor fi soluționate prin consultări în cadrul
Comisiei mixte sau între părțile contractante.
2. Fiecare parte contractantă, în conformitate cu legislația și
reglementările naționale, va lua toate măsurile necesare pentru
asigurarea celor mai bune condiții de implementare a
prezentului protocol.

Lansarea Programului comun de cooperare
în domeniul cercetării

1. Părțile contractante vor lansa un program comun de
cooperare în domeniul cercetării, invitând organizații de
cercetare-dezvoltare, universități, organizații publice și private
și întreprinderi din cele două țări, denumite în continuare
parteneri de cooperare, pentru a depune propuneri de proiecte
în ariile tematice specificate în Programul comun de cooperare
în domeniul cercetării.
2. Principalul scop al Programului va fi implementarea
proiectelor de cercetare și dezvoltare, inclusiv prin schimburi de
rezultate și de oameni de știință, cercetători și tehnicieni.
Programul poate include, de asemenea, organizarea și
participarea la întâlniri, conferințe, simpozioane și workshopuri.
3. Condițiile de finanțare care vor guverna Programul comun
de cooperare în domeniul cercetării vor fi incluse în Apelul
pentru propuneri.

ARTICOLUL 9
Mobilitatea personalului și a echipamentelor
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1. În ceea ce privește activitățile comune de cooperare în
cadrul prezentului protocol, fiecare parte contractantă va lua, în
conformitate cu obligațiile internaționale, cu legile și
reglementările naționale, în special cele legate de integrarea
economică, uniunea vamală și alte chestiuni economice, toate
măsurile naționale necesare în vederea facilitării intrării și ieșirii
persoanelor și echipamentelor celeilalte părți contractante din
cadrul proiectelor din prezentul protocol.
2. Cercetătorii care realizează vizite în cadrul prezentului
protocol trebuie să dețină asigurare medicală pe perioada
șederii în țara de primire.
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Prevederi financiare
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Fiecare parte va acoperi cheltuielile privind călătoria, cazarea
și subzistența sau diurna oamenilor de știință, cercetătorilor și
experților proprii. Partea română va acoperi costurile menționate
în conformitate cu reglementările naționale.

Obligații din cadrul altor protocoale/tratate

ra

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 10

Prevederile prezentului protocol nu vor afecta valabilitatea
sau execuția obligațiilor asumate de părțile contractante în
cadrul altor tratate internaționale, inclusiv a celor din cadrul
Uniunii Europene.
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Exploatarea rezultatelor cercetării
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1. Rezultatele științifice și tehnologice, precum și alte
informații ce derivă din cooperarea în cadrul Programului comun
de cooperare în domeniul cercetării vor fi publicate sau
exploatate comercial cu consimțământul celor 2 parteneri de
cooperare și în conformitate cu convențiile internaționale ale
părților contractante din domeniul protecției drepturilor de
proprietate intelectuală.
2. Oamenii de știință, cercetătorii, experții și instituții din state
terțe sau din cadrul organizațiilor internaționale pot fi invitați, cu
consimțământul celor 2 parteneri de cooperare, pentru a
participa la proiectele și programele care se desfășoară în
cadrul prezentului protocol. Cheltuielile unei astfel de participări
vor fi suportate de către terța parte numai dacă cele două părți
care colaborează nu au convenit altfel în scris.

ARTICOLUL 11
Intrarea în vigoare a protocolului

Pentru Guvernul României,
Anton Anton,
președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică

Pentru Guvernul Republicii Cipru,
Antonis Michaelides,
ministrul comerțului, industriei și turismului
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Activitățile descrise în cadrul prezentului protocol vor fi
implementate de către Autoritatea Națională pentru Cercetare
Științifică din România și de către Fundația de Promovare a
Cercetării din Republica Cipru.

1. Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei
notificări prin care părțile contractante își comunică faptul că au
fost îndeplinite toate procedurile interne necesare ca prezentul
protocol să intre în vigoare.
2. Prezentul protocol va rămâne în vigoare pentru o perioadă
de 5 ani și va fi reînnoit în mod automat pentru perioade
succesive de 5 ani, dacă niciuna dintre părțile contractante nu va
notifica în scris intenția sa de a denunța prezentul protocol.
Încetarea valabilității va intra în vigoare la 6 luni de la data
respectivei notificări.
3. Încetarea valabilității prezentului protocol nu va afecta
proiectele sau programele convenite în cadrul Programului
comun de cooperare în domeniul cercetării și care nu sunt
realizate în totalitate în momentul încetării prezentului protocol.
Semnat la București la 13 martie 2007, în două exemplare
originale, fiecare în limbile română, greacă și engleză, toate
textele fiind egal autentice. În cazul unor diferențe de
interpretare a prezentului protocol, va prevala textul în limba
engleză.

ARTICOLUL 6
Cooperarea în cadrul programelor europene de cercetare

Părțile contractante vor promova cooperarea oamenilor de
știință, a cercetătorilor și a experților în cadrul programelor
europene de cercetare.
ARTICOLUL 7
Implementarea protocolului
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 988/2007 privind acordarea de către România
a unui ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele
de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 988/2007 privind
acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgență,
cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 30 august 2007, se
modifică după cum urmează:
1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 6. — Se aprobă includerea în programul de acumulare
pentru constituirea și reîntregirea stocurilor de produse rezerve
de stat finanțate din bugetul de stat aprobat în anul 2007 pentru
Administrația Națională a Rezervelor de Stat și acumularea, în
regim de urgență, a cantităților de 600 tone de făină albă în limita
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sumei de 1.080 mii lei și 400 tone de cartofi în limita sumei de
600 mii lei, finanțarea realizându-se din bugetul Administrației
Naționale a Rezervelor de Stat aprobat pentru anul 2007, prin
diminuarea corespunzătoare a valorii la preschimbare
sortimentală benzină și motorină.”
2. Anexa „Lista produselor alimentare acordate ca ajutor
umanitar pentru Republica Moldova” se modifică și se
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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București, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.107.
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Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat,
Dézsi Iosif Zoltán
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

ANEXĂ
L I S TA

produselor acordate ca ajutor umanitar pentru Republica Moldova
Nr.
crt.

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea

1.

Grâu de panificație

tone

1.500

2.

Făină de grâu

tone

600

3.

Lapte praf

tone

40

4.

Cartofi

tone

400

N O T Ă : Cantitățile de produse pot fi diminuate în funcție de capacitatea

mijlocului de transport.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Culturii
și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2007,
pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor de diplomație culturală care se vor desfășura
cu ocazia Zilei Naționale a României în anul 2007
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările ulterioare, și al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 3. — Pentru realizarea acțiunilor de diplomație culturală
prevăzute la art. 1 se aprobă suplimentarea, din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2007, a bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2007,
cu suma de 2.700 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și
religie”, titlul 20 „Bunuri și servicii” și a bugetului Ministerului
Afacerilor Externe pe anul 2007, cu suma de 270 mii lei, la
capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 20
„Bunuri și servicii”.
Art. 4. — Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor
să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite,
modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în
volumul și structura bugetelor Ministerului Afacerilor Externe și
al Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2007.
Art. 5. — Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii și
Cultelor și organele abilitate de lege vor controla modul de
utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în
conformitate cu prevederile legale.
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Art. 1. — (1) Se aprobă organizarea acțiunilor de diplomație
culturală care vor fi organizate de Ministerul Afacerilor Externe
și de Ministerul Culturii și Cultelor cu ocazia Zilei Naționale a
României în anul 2007.
(2) Acțiunile de diplomație culturală prevăzute la alin. (1)
constau în oferirea, prin intermediul ambasadelor României din
Uniunea Europeană, din spațiul european din vecinătatea țării
noastre, precum și din alte spații semnificative pentru România,
în preajma zilei de 1 Decembrie, a 12.000 de pachete conținând
albume de artă, CD-uri, DVD-uri și alte materiale de promovare
a imaginii României prin valorile sale culturale, către
parlamentari, oficialități guvernamentale, formatori de opinie,
precum și alte personalități politice și publice din țările-țintă.
Art. 2. — Finanțarea acțiunilor de diplomație culturală
prevăzute la art. 1 se realizează astfel:
a) achiziția și ambalarea materialelor prevăzute la art. 1
alin. (2), de Ministerul Culturii și Cultelor;
b) transportul și distribuirea pachetelor prevăzute la art. 1
alin. (2), de Ministerul Afacerilor Externe.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
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București, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.117.
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Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităților
pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal și sectorul
de îmbunătățiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activități,
precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului
plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 463/2007 privind
aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar
producătorilor agricoli din sectorul vegetal și sectorul de
îmbunătățiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a
sumelor alocate fiecărei activități, precum și pentru abrogarea
Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului
plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în
anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 343 din 21 mai 2007, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — Se aprobă activitățile pentru care se acordă sprijin
financiar în anul 2007 beneficiarilor prevăzuți la art. 6 și 11 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru
aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli
din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al
organizării și sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 125/2007, de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita
sumei de 191.930 mii lei, cuantumul sprijinului financiar, precum
și suma totală alocată fiecărei activități prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
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2. La numărul curent I.1 din anexă, litera a) „legume-fructe” se modifică și va avea următorul cuprins:
Nr.
crt.

a) legume- funcționarea grupurilor
fructe
de producători
recunoscute

70% din valoarea
costurilor certificării și ale
tuturor analizelor și/sau
avizelor necesare pentru
certificarea unui
contract/beneficiar
legume produse și
recoltate din serele
încălzite până la 31
decembrie 2007

ce
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an

350 lei/tonă

6.300 mii lei

300 lei/tonă

1.500 mii lei

350 lei/tonă

1.400 mii lei

300 lei/tonă

900 mii lei

150 lei/tonă

300 mii lei
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castraveți tip
cornișon

—

mere

—

160 lei/tonă

8.000 mii lei

prune

—

200 lei/tonă

1.000 mii lei

cireșe

—

200 lei/tonă

100 mii lei

vișine

—

200 lei/tonă

100 mii lei

piersici

—

300 lei/tonă

150 mii lei

struguri de masă

—

300 lei/tonă

90 mii lei”

cl
ex

3.200 mii lei

tu
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ardei — toate
tipurile

at

800 lei/tonă

—

fasole păstăi

tin

23.280 mii lei

—

mazăre boabe
verzi

es

1.600 mii lei

până la 10.000 lei/ 2.000 mii lei
contract

600 lei/tonă

ciuperci cultivate și
recoltate din spații
climatizate
sprijin financiar pentru
legume și fructe
destinate prelucrării
industriale

Valoarea totală

—

el

sprijin financiar pentru
legumele produse în
serele încălzite și
pentru ciupercile de
cultură produse în
spații climatizate,
ciuperci cultivate și
recoltate din spații
climatizate

Sumă fixă

40.0000 lei/grup

implementarea
Sistemului European
de Bune Practici
Agricole, EUREPGAP,
în domeniul legumelor
și fructelor

D

„I.1.

Procent din cheltuielile eligibile
(%)

Denumirea activității

3. La anexă, totalul sumelor va avea următoarea valoare:
„TOTAL

191.930 mii lei”
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Töke István,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.118.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind repartizarea unei sume din Fondul național de dezvoltare Ministerului Culturii și Cultelor, în
vederea finanțării obiectivului de finalizare a lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale din
mediul rural și mic urban
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 21 alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (33) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 1 alin. (2) și (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă repartizarea sumei de 21.700 mii lei din
Fondul național de dezvoltare Ministerului Culturii și Cultelor pentru
finanțarea, prin transferuri către bugetele locale, a cheltuielilor
ocazionate de realizarea obiectivului de finalizare a lucrărilor de
construcție a așezămintelor culturale din mediul rural și mic urban
cuprins în Programul prioritar național pentru construirea de sedii
pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există
asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea,
dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor
culturale de drept public din mediul rural și mic urban.
Art. 2. — Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează
bugetul pe anul 2007 al Ministerului Culturii și Cultelor, la
capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 51 „Transferuri
între unități ale administrației publice”, alineatul 51.02.16
„Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul
național de dezvoltare”.
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Art. 3. — Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor
să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modificările prevăzute la art. 2 în structura bugetului de stat,
precum și în volumul și structura bugetului Ministerului Culturii și
Cultelor pe anul 2007.
Art. 4. — (1) Ministerul Culturii și Cultelor răspunde de modul
de repartizare a fondurilor, potrivit hotărârilor Comisiei pentru
evaluarea și selecția proiectelor, constituită în conformitate cu
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006
privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității
așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Autoritățile administrației publice locale răspund de modul
de utilizare a sumelor transferate potrivit prezentei hotărâri, în
conformitate cu prevederile legale.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

GUVERNUL ROMÂNIEI
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București, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.119.

Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

D

es

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul național de dezvoltare la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru municipiul București
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă alocarea din Fondul național de
dezvoltare la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
pe anul 2007, a sumei de 79.425 mii lei și alocarea acesteia
bugetului propriu al municipiului București în vederea finanțării
obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea
Stadionului Național «Lia Manoliu»”.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite răspunde de modul
de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei
alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să
introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura
bugetului de stat pe anul 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.120.

Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

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

HOTĂRÂRE
pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Public
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000
pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul
public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 2. — Trecerea în domeniul privat al statului a construcției
prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcțiune și
a demolării acesteia.
Art. 3. — După scoaterea din funcțiune și demolarea
construcției Ministerul Public își va actualiza în mod
corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică.

PRIM-MINISTRU

an

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Art. 1. — Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în
domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în
administrarea Ministerului Public — Parchetul de pe lângă
Tribunalul Municipiului București, situată în municipiul București,
str. Scaune nr. 3, sectorul 3, având datele de identificare prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

Contrasemnează:
p. Ministrul justiției,
Zsuzsánna Péter,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.137.

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
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ANEXĂ

D

a construcției aflate în administrarea Ministerului Public care trece din domeniul public al statului
în domeniul privat al acestuia

Adresa imobilului

Persoana juridică în administrarea
căreia se află construcția

Caracteristicile imobilului

Municipiul București, str. Scaune nr. 3, Ministerul Public — Parchetul de pe 1. Clădire (vilă) cu o
sectorul 3
lângă Tribunalul Municipiului București suprafață de 158 m2

Numărul
de identificare
atribuit de Ministerul
Economiei
și Finanțelor

36.633

2. Vecinătăți:
— Biserica Scaune;
— Peco;
— Parchetul TMB;
— R.A. A.P.P.S.
3. Cod de clasificare:
8.29.08
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A C T E A L E C A M E R E I C O N S U LTA N Ț I L O R F I S C A L I
CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

HOTĂRÂRE
privind nivelul cotizațiilor membrilor Camerei Consultanților Fiscali și al taxei de înscriere
în evidențele Camerei pentru anul 2007
În baza prevederilor art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de
consultanță fiscală, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificată și completată prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2007,
Conferința extraordinară a Camerei Consultanților Fiscali, desfășurată în data de 16 iunie 2007, h o t ă r ă ș t e:
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— la o cifră de afaceri ce depășește 1.000.000 euro, cota
este de 1,5%.
Art. 2. — Taxa de înscriere în evidențele Camerei, precum și
cotizațiile fixe și variabile ale membrilor se plătesc în contul
RO36BTRL04101202D58602XX deschis la Banca Transilvania —
Sucursala Lipscani pe numele Camerei Consultanților Fiscali,
cod de identificare fiscală 18677087 din 18 mai 2006.
Art. 3. — Direcția de servicii generale și Secretariatul general
ale Camerei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform prevederilor art. 261 din Ordonanța
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea
activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificată
și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 53/2007.

ii
g

Art. 1. — Se aprobă nivelul cotizațiilor fixe și variabile,
precum și nivelul taxei de înscriere în evidența Camerei
Consultanților Fiscali și nivelul taxei de autorizare a societăților
comerciale de consultanță fiscală, după cum urmează:
1. pentru persoane fizice:
a) taxa de înscriere în evidențele Camerei
1.000 lei;
b) cotizația fixă pentru consultanții fiscali activi
300 lei;
c) cotizația fixă pentru consultanții fiscali inactivi
100 lei;
d) cotizația variabilă — din cifra de afaceri
0,5%;
2. pentru societățile comerciale de consultanță fiscală:
a) taxa de autorizare
2.000 lei;
b) cotizația fixă
500 lei;
c) cotizația variabilă:
— la o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, cota este
de 0,5%;
— la o cifră de afaceri cuprinsă între 100.001 euro—
1.000.000 euro, cota este de 1,0%;
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Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Daniel Chițoiu
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CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
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București, 25 iunie 2007.
Nr. 1.

D

es

HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal
În baza prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță
fiscală, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 53/2007,
Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 19 iulie 2007, h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — Începând cu data de 1 octombrie 2007, nivelul taxei
de înscriere la examenul de atribuire a calității de consultant
fiscal este de 500 lei.
Art.
2.
—
Taxa
se
plătește
în
contul
RO36BTRL04101202D58602XX deschis la Banca Transilvania —
Sucursala Lipscani pe numele Camerei Consultanților Fiscali,
cod de identificare fiscală 18677087 din 18 mai 2006.
Art. 3. — Direcția de servicii generale și Secretariatul general
ale Camerei Consultanților Fiscali vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform prevederilor art. 261 din Ordonanța
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea
activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificată
și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 53/2007.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Daniel Chițoiu
București, 23 iulie 2007.
Nr. 2.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Codului privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale
În baza prevederilor art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de
consultanță fiscală, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificată și completată prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2007,
Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 19 iulie 2007, h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă
Codul privind conduita etică și profesională în domeniul
consultanței fiscale, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Direcția de conduită și disciplină profesională și
Secretariatul general ale Camerei Consultanților Fiscali vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXĂ
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or

București, 30 iulie 2007.
Nr. 3.

fiz
i

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Daniel Chițoiu

ce

Art. 3. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform prevederilor art. 261 din Ordonanța
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea
activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificată
și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 53/2007.
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CODUL
privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale
Respectarea prevederilor legale
Art. 4. — Consultantul fiscal va respecta dispozițiile legale
aplicabile activității pe care o desfășoară, precum și dispozițiile
prezentului cod.
Integritatea
Art. 5. — (1) Consultantul fiscal trebuie să fie corect, cinstit
și incoruptibil în desfășurarea activității de consultant fiscal, fără
a se implica în acțiuni care nu au un interes legitim.
(2) Consultantul fiscal trebuie să respecte și să aplice
întocmai dispozițiile legale în domeniul fiscal și să acționeze în
conformitate cu cerințele profesiei, contribuind prin aceasta la
apărarea prestigiului profesiei și la buna percepție publică
asupra modului de realizare a activității de consultanță fiscală.
(3) Un consultant fiscal trebuie să fie direct și onest în
desfășurarea serviciilor profesionale.
(4) Integritatea implică nu doar onestitatea, ci și desfășurarea
corectă a activităților și sinceritatea. Principiul integrității impune
tuturor consultanților fiscali obligația de a fi corecți, onești din
punct de vedere profesional și neimplicați în conflicte de
interese.
(5) În procesul de selectare a situațiilor și practicilor care să
fie în mod specific tratate în cadrul cerințelor de etică legate de
obiectivitate, o atenție adecvată trebuie acordată următorilor
factori:
a) consultanții fiscali sunt expuși unor situații care implică
posibilitatea exercitării de presiuni asupra lor. Aceste presiuni
pot afecta obiectivitatea consultanților fiscali;
b) consultanții fiscali nu trebuie să accepte sau să ofere
cadouri de orice natură, care în mod rezonabil pot avea o
influență considerabilă și necorespunzătoare asupra
raționamentului lor sau al celor cu care intră în contact;
c) consultanții fiscali trebuie să evite situațiile care ar
discredita poziția lor profesională.
(6) Un consultant fiscal ce oferă servicii de consultanță
fiscală este îndreptățit să apere interesul clientului sau al
angajatorului, cu condiția ca serviciul prestat cu competență
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CAPITOLUL I
Dispoziții generale
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Art. 1. — Codul privind conduita etică și profesională în
domeniul consultanței fiscale reprezintă un ansamblu de principii
morale și reguli de comportament și atitudine care guvernează
întreaga activitate profesională a consultanților fiscali.
Art. 2. — (1) Prevederile prezentului cod se aplică tuturor
consultanților fiscali, membri ai Camerei Consultanților Fiscali,
precum și societăților comerciale de consultanță fiscală,
autorizate potrivit legii.
(2) Prezentul cod reglementează cadrul necesar desfășurării
de către consultantul fiscal a activității de consultanță fiscală cu
profesionalism și corectitudine, fără a aduce prejudicii clientului
său.
(3) Conduita etică și profesională a consultanților fiscali este
esențială pentru calitatea, independența și imparțialitatea
activității de consultanță fiscală.
(4) Dispozițiile prezentului cod nu sunt aplicabile
manifestărilor comportamentale ale consultantului fiscal care au
legătură nemijlocită cu viața privată ori cu activități
extraprofesionale ale acestuia și care nu implică integritatea
profesiei de consultanță fiscală ori competența profesională a
consultantului fiscal.
CAPITOLUL II
Principii fundamentale

Prestigiul activității de consultanță fiscală
Art. 3. — (1) Prin comportamentul și atitudinea în fața legilor
fiscale, consultantul fiscal trebuie să asigure și să contribuie la
respectarea prevederilor legale în domeniul fiscal, la
consolidarea încrederii publice în instituția consultantului fiscal.
(2) Consultantul fiscal are obligația de a contribui activ și
permanent la apărarea prestigiului profesiei de consultant fiscal.
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profesionale privind asistența pe probleme fiscale și referitor la
creanțele bugetare, instruire și perfecționare în domeniul fiscal
și reprezentare în fața autorităților fiscale și judecătorești.
(3) Un consultant fiscal trebuie să desfășoare serviciile
profesionale cu atenția cuvenită, competență și conștiinciozitate
și are datoria permanentă de a menține cunoștințele și
aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că
un client sau un angajator beneficiază de avantajele unui
serviciu profesional competent, bazat pe cele mai noi aspecte
de practică și legislație.
(4) Consultantul fiscal trebuie să se angajeze, cu bunăcredință, numai în acele acțiuni pentru care are cunoștințe,
aptitudini și experiența necesară în materie, în funcție de
specificul activității clientului și în conformitate cu prevederile
contractului încheiat.
(5) În cazul în care există riscul ca soluțiile furnizate să fie
incorecte sau riscul asociat pe care consultantul și-l asumă este
de natură să aducă atingere reputației consultantului, profesiei
sau Camerei Consultanților Fiscali, în raport cu terții,
consultantul fiscal poate să-și decline competența, să comunice
acest fapt clientului și cu acordul acestuia să colaboreze cu alți
consultanți fiscali ori specialiști în domeniu.
(6) Colaborarea cu alți consultanți în obținerea unei a doua
soluții este obligatorie dacă clientul consideră acest fapt
necesar, chiar dacă pentru consultantul fiscal o altă opinie nu
este relevantă.
(7) Consultantul fiscal poate participa, în această calitate, la
elaborarea de studii, articole, publicații, lucrări științifice și la
emisiuni audiovizuale.
Neutralitatea
Art. 10. — În scopul îndeplinirii activității de consultanță
fiscală în mod imparțial, consultantul fiscal trebuie să acționeze
echidistant și independent de orice influențe de natură politică,
rasială, de naționalitate etc.
Atitudinea în profesie
Art. 11. — Consultantul fiscal, în desfășurarea activității,
trebuie să fie conștient că prin serviciile sale are o
responsabilitate atât față de client, cât și în ceea ce privește
aplicarea dispozițiilor legale și ca urmare nu va putea să-și
asume în exercitarea profesiei riscuri ce pot aduce atingere
imaginii proprii, profesiei, Camerei Consultanților Fiscali sau pot
antrena răspunderea sa materială, contravențională ori penală.
Art. 12. — (1) În relațiile cu clienții, cu colegii, cu organele
fiscale, cu organele de poliție și de justiție, consultantul fiscal
trebuie să manifeste o atitudine corectă și de bună-credință.
(2) Consultantul fiscal este dator să răspundă cu solicitudine
la orice comunicare venită din partea colegilor de profesie ori
din partea Camerei Consultanților Fiscali.
(3) Consultantul fiscal trebuie să fie prompt și punctual în
îndeplinirea angajamentelor profesionale asumate față de clienți
și colegi.
(4) Consultantul fiscal poate refuza să mai acorde
consultanță fiscală clientului său, pe perioada derulării
contractului cu acesta, dacă:
a) clientul insistă asupra unei atitudini ilegale față de
legislația fiscală;
b) clientul folosește activitatea consultantului fiscal pentru a
ascunde o conduită ilegală;
c) clientul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.
(5) Consultantul fiscal are datoria de a acționa constant și
activ pentru crearea și menținerea unui climat de încredere și
cooperare între membrii Camerei Consultanților Fiscali.
(6) În situația reprezentărilor în fața instanțelor judecătorești
consultantul fiscal nu se va adresa colegilor pe un ton agresiv și
ofensator și nici nu va avea un limbaj denigrator ori jignitor la
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profesională să nu afecteze sub nicio formă integritatea și
obiectivitatea, iar opinia sa de consultant fiscal trebuie să fie în
concordanță cu legea. Neclaritățile pot fi rezolvate în favoarea
clientului sau a angajatorului dacă pentru aceasta există o
justificare rezonabilă.
(7) Un consultant fiscal care întocmește sau asistă la
întocmirea declarațiilor fiscale trebuie să-și informeze clientul
sau angajatorul că responsabilitatea pentru conținutul
declarațiilor fiscale cade, în principal, în sarcina clientului sau
angajatorului. Consultantul fiscal trebuie să ia măsurile necesare
pentru a se asigura că declarațiile fiscale sunt corect întocmite
în baza informațiilor primite.
Independența
Art. 6. — (1) Independența presupune:
a) exprimarea unei opinii fără a fi afectată de influențe care
pot compromite raționamentul profesional, îngăduind unui
individ să acționeze cu integritate și să își exercite obiectivitatea
și scepticismul profesional;
b) evitarea evenimentelor și circumstanțelor care sunt atât
de semnificative încât o terță parte rațională și informată,
cunoscând toate informațiile relevante, inclusiv metodele de
siguranță aplicate, ar putea concluziona că integritatea,
obiectivitatea sau scepticismul profesional al unui consultant
fiscal au fost compromise.
(2) Consultantul fiscal trebuie să evite orice diminuare a
independenței sale și trebuie să fie atent să nu compromită
standardele profesiei în scopul de a asigura realizarea
intereselor personale ale clienților, instanțelor de judecată ori ale
altor autorități sau instituții ori ale terțelor persoane.
(3) Pentru soluționarea situațiilor de natură să afecteze
independența și imparțialitatea profesiei (conflict de interese),
consultanții fiscali vor aplica regulile profesionale de practică sau
se vor adresa Camerei Consultanților Fiscali.
Obiectivitate
Art. 7. — (1) Un consultant fiscal trebuie să fie corect și nu
trebuie să îngăduie ca obiectivitatea să fie afectată de
prejudecăți, conflicte de interese sau influențe externe.
(2) Activitatea consultantului fiscal trebuie să se bazeze pe
obiectivitate, fără a fi afectată de alte interese, de orice natură.
Confidențialitate
Art. 8. — (1) Consultantul fiscal este obligat să păstreze
secretul în legătură cu informațiile, faptele și documentele
probante despre care ia cunoștință și pe care le deține ca
urmare a exercitării atribuțiilor de consultanță fiscală, fiindu-i
interzisă cu desăvârșire utilizarea acestora în interesul propriu
ori în interesul unui terț.
(2) Un consultant fiscal trebuie să respecte confidențialitatea
informațiilor dobândite pe parcursul derulării serviciilor
profesionale și nu trebuie să folosească sau să dezvăluie nicio
astfel de informație fără o autorizare corespunzătoare și
specifică, cu excepția situațiilor în care există un drept sau o
obligație legală ori profesională care impune dezvăluirea acelor
informații.
(3) Furnizarea acestor informații are loc numai în condiții
expres și limitativ prevăzute de lege.
(4) Obligația de confidențialitate este nelimitată în timp.
Competența profesională
Art. 9. — (1) Competența profesională constă în ansamblul
abilităților și capacităților necesare pentru a analiza și rezolva, în
concordanță cu dispozițiile legale în materie, problemele fiscale
care îi sunt încredințate, făcând o evaluare estimativă a
eventualelor riscuri juridice și fiscale generate de soluțiile
adoptate.
(2) Competența profesională reprezintă capacitatea
consultantului fiscal de a acorda, pe temeiul unei adânci
cunoașteri, teoretice și practice, a legislației fiscale, servicii
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adresa colegilor sau a instanței, evitând tacticile agresive,
remarcile personale ori atacurile la persoană.
(7) Divergențele profesionale între membrii Camerei
Consultanților Fiscali se conciliază pe cale amiabilă, iar în caz
de nerezolvare se vor supune dezbaterii Direcției de disciplină
din cadrul Camerei Consultanților Fiscali.
(8) Consultantului fiscal îi este interzis să se folosească de
informațiile pe care le deține și de actele pe care le întocmește
în scopul exprimării convingerilor sale politice sau apărării
intereselor politice personale ori ale altei persoane.
(9) Consultantul fiscal trebuie să aibă o ținută demnă și
decentă, iar în fața organelor de judecată ori ale instituțiilor
publice trebuie să aibă o vestimentație corespunzătoare.
(10) Consultantul fiscal poate să își facă publicitate
profesională, cu respectarea următoarelor reguli:
a) prezentarea corectă a experienței și a aptitudinilor
profesionale;

b) evitarea oricăror precizări cu privire la calitatea serviciilor
de consultanță fiscală oferite și la onorariile practicate de alți
consultanți fiscali;
c) evitarea oricăror afirmații care aduc atingere intereselor
profesionale ale altor consultanți fiscali.
(11) Consultantul fiscal poate folosi în desfășurarea
activităților profesionale mențiuni cu privire la apartenența la
Camera Consultanților Fiscali, sigla sau emblema Camerei
Consultanților Fiscali.
(12) Onorariile profesionale trebuie să fie o reflectare corectă
a valorii serviciilor profesionale derulate în favoarea clientului.
CAPITOLUL III
Dispoziții finale
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Art. 13. — Încălcarea dispozițiilor prezentului cod atrage
răspunderea consultanților fiscali, potrivit prevederilor legale în
materie.
Art. 14. — Prezentul cod se va publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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În baza prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță
fiscală, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 53/2007,

rm

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 19 iulie 2007, h o t ă r ă ș t e:
Art. 3. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform prevederilor art. 261 din Ordonanța
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității
de consultanță fiscală, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificată și completată
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2007.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Daniel Chițoiu
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Art. 1. — Se aprobă Regulamentul pentru organizarea
examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Direcția de învățământ și Secretariatul general vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

București, 31 iulie 2007.
Nr. 4.

ANEXĂ

REGULAMENT

pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — Examenul pentru atribuirea calității de consultant
fiscal se organizează și se desfășoară în baza prevederilor
art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea
și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a
fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 53/2007, denumită în continuare ordonanță.
Art. 2. — (1) Examenul pentru atribuirea calității de
consultant fiscal se organizează de către Camera Consultanților
Fiscali.
(2) Prin ordin al președintelui Camerei Consultanților Fiscali,
se constituie Colectivul pentru organizarea examenului de

atribuire a calității de consultant fiscal, denumit în continuare
Colectiv.
(3) Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali
stabilește componența comisiei de examinare, a comisiei de
evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și atribuțiile
acestora, denumite în continuare comisii de examen.
(4) La solicitarea Camerei Consultanților Fiscali, ministrul
economiei și finanțelor poate desemna prin ordin specialiști din
cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor care să facă parte
din comisiile de examen.
Art. 3. — (1) Componența comisiilor de examen se va stabili
la fiecare examen organizat central sau teritorial. Aceste comisii
vor fi formate atât din consultanți fiscali membri ai Camerei
Consultanților Fiscali, cât și din specialiști în domeniul
disciplinelor de examen.
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(2) Responsabilii de săli și membrii personalului de
supraveghere și corectare la examen pot fi contractați și din
mediul universitar.
Art. 4. — Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali
stabilește prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, data de susținere și locul desfășurării
examenului, precum și locul de depunere a dosarelor de
înscriere și perioada în care se depun.
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Art. 5. — (1) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal,
conform prevederilor art. 4 din ordonanță, candidații trebuie să
îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;
b) să aibă o experiență de minimum 5 ani după obținerea
licenței, în una dintre următoarele activități:
— elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației
fiscale;
— servicii de administrare a legislației fiscale;
— elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
— activitatea financiar-contabilă;
c) să nu aibă antecedente penale;
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de
consultant fiscal.
(2) Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin
servicii poștale, cu confirmare de primire, la Camera
Consultanților Fiscali și va conține documentele care atestă
îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 lit. a)—d) din
ordonanță, astfel:
a) cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 1;
b) curriculum vitae;
c) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum
și copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării
numelui;
d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în
copie legalizată, după caz, adeverință eliberată de angajator,
adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în
cazul profesiilor liberale;
e) actul de identitate, în copie;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) certificatul de cazier fiscal;
h) adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de
instituția medicală la care este înregistrat;
i) trei fotografii 2/3 cm.
Art. 6. — (1) Colectivul verifică dosarele depuse și respinge
dosarele candidaților care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la
art. 5.
(2) Pentru dosarele aprobate ale candidaților înscriși la
examen se editează legitimația de examen prevăzută în anexa
nr. 2, care se aplică pe mese în sălile de examen.
Art. 7. — (1) În dosarul de înscriere candidatul va depune în
original documentul de plată a taxei de înscriere la examen.
(2) Nivelul taxei se stabilește anual prin hotărâre a Consiliului
superior al Camerei Consultanților Fiscali.
Art. 8. — Intrarea în sălile de examen se face în baza actului
de identitate sau a unui alt act prin care se poate dovedi
identitatea.
Art. 9. — Colectivul afișează la locul de desfășurare a
examenului și pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali, cu cel
puțin 48 de ore înaintea începerii acestuia, listele nominale ale
candidaților înscriși, indicându-se data și ora începerii probei și
repartizarea pe săli a candidaților.

Art. 10. — (1) Candidații au obligația de a verifica exactitatea
datelor înscrise în listele afișate și de a sesiza imediat Colectivul
cu privire la eventualele neconcordanțe între înregistrările din
liste și datele din documentele depuse la înscriere.
(2) Orice modificare a listelor afișate se face cu cel puțin
24 de ore înainte de începerea examenului.
Art. 11. — (1) Președintele comisiei de examinare, cu 3 ore
înainte de începerea examenului, numește responsabilii de sală
și repartizează membrii personalului de supraveghere și
corectare pe săli, proporțional cu numărul candidaților din sălile
respective.
(2) Examenul se desfășoară în săli în care se poate asigura
așezarea candidaților la distanță corespunzătoare, păstrându-se
un loc liber între candidați.
(3) Responsabilii de sală și supraveghetorii sunt răspunzători
de modul în care se derulează examenul, începând cu accesul
candidaților în săli, derularea propriu-zisă a examenului și
predarea lucrărilor.
Art. 12. — La examenul scris, accesul candidaților în sală
este permis cu maximum o oră înainte de începerea
examenului, conform listelor afișate, sub supravegherea
responsabilului de sală.
Art. 13. — (1) Responsabilii de săli primesc de la comisia de
examinare lista candidaților repartizați în sala respectivă,
instrucțiunile de derulare a examenului și subiectele.
(2) După expirarea termenului legal de susținere a
examenului, responsabilii de săli primesc de la comisia de
examinare grilele de corectare a probelor de examen.
Art. 14. — (1) Responsabilul de sală notează în listă
candidații prezenți și absenți.
(2) Actul de identitate și legitimația de examen vor rămâne pe
masa candidatului pe toată durata examenului, pentru a putea
fi efectuate verificări suplimentare.
Art. 15. — Candidații care nu sunt în sală în momentul
comunicării subiectelor pierd dreptul de a susține examenul.
Art. 16. — (1) Pe parcursul desfășurării examenului,
candidații nu au voie să părăsească sala și să revină.
(2) În situații cu caracter medical, un membru delegat dintre
supraveghetori va însoți candidatul de la ieșirea și până la
revenirea în sală.
Art. 17. — (1) Examenul va consta într-o probă
scrisă/interviu.
(2) Proba scrisă va fi sub formă de test-grilă/lucrare scrisă,
care va conține de regulă întrebări din:
a) legislația fiscală, legislația privind administrarea fiscală și
legislația vamală, 90%;
b) dreptul comercial și dreptul financiar-fiscal, 5%;
c) gestiunea financiară și contabilitatea întreprinderii, 5%.
(3) Durata de elaborare a răspunsurilor pentru proba scrisă
este de 3 ore.
(4) Examenul sub formă de interviu va fi susținut de
persoanele prevăzute la art. 24 și 25 în fața unei comisii de
evaluare.
Art. 18. — (1) Comisia de examinare va elabora subiectele
pentru examen conform tematicii.
(2) Comisia de examinare stabilește punctajul fiecărui
subiect.
(3) Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să
acumuleze un minimum de 80 de puncte dintr-un total de 100 de
puncte.
(4) În arhivă se vor păstra toate subiectele, atât cele propuse,
cât și cele extrase.

ce

CAPITOLUL II
Organizarea și desfășurarea examenului
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(2) Sancționarea candidaților se face în funcție de gravitatea
faptelor și constă în avertisment sau în eliminarea din examen,
în următoarele situații:
a) încercarea dovedită de a copia din cărți, caiete, notițe,
surse electronice sau alte materiale;
b) transmiterea ori primirea de ciorne sau alte materiale.
(3) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament
de către responsabilii de săli sau supraveghetori, președintele
comisiei de examinare procedează la eliminarea și înlocuirea
acestora din sală și face propuneri de sancționare.
CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale
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Art. 27. — Dosarele de înscriere ale persoanelor prevăzute
la art. 24, depuse în vederea susținerii examenului-interviu la
Ministerul Economiei și Finanțelor până la data intrării în vigoare
a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2007 pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001
privind organizarea și exercitarea activității de consultanță
fiscală, se predau la Camera Consultanților Fiscali, urmând ca
examenul-interviu să fie organizat de aceasta.
Art. 28. — Persoana care a promovat examenul de
consultant fiscal este obligată să se înregistreze în Registrul
consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță
fiscală în termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului
examenului, în caz contrar va fi sancționată conform
prevederilor art. 25 alin. (6) din ordonanță.
Art. 29. — (1) Remunerarea membrilor comisiilor de examen,
a membrilor Colectivului, a responsabililor de săli, a
supraveghetorilor, precum și cheltuielile de transport, cazare și
diurnă se suportă de Camera Consultanților Fiscali.
(2) Nivelul indemnizațiilor se aprobă de Consiliul superior al
Camerei Consultanților Fiscali.
Art. 30. — (1) După încheierea probelor de examen,
subiectele și lucrările candidaților se păstrează la comisia de
examinare până la finalizarea examenului, urmând a fi predate
Secretariatului general al Camerei Consultanților Fiscali, pe
bază de proces-verbal.
(2) Lucrările candidaților admiși în urma susținerii
examenului vor fi arhivate la dosarul personal al fiecărui
candidat.
Art. 31. — Dosarele de înscriere ale candidaților care nu au
promovat examenul se eliberează la solicitarea acestora, în
termen de 90 de zile de la data la care rezultatele examenului
rămân definitive, iar în caz contrar, acestea se vor distruge.
Art. 32. — (1) Pentru candidații care s-au înscris la examenul
pentru atribuirea calității de consultant fiscal, dar care nu
îndeplinesc condițiile de participare conform art. 5 și solicită
restituirea taxei de înscriere, se va returna întreaga sumă
achitată.
(2) Pentru candidații care s-au înscris la examenul pentru
atribuirea calității de consultant fiscal, dar care nu s-au prezentat
la examen și solicită restituirea taxei de înscriere, se va reține de
către Camera Consultanților Fiscali un procent de 50% din suma
achitată.
(3) Dreptul candidaților de a solicita restituirea taxei de
înscriere la examen se prescrie în termen de 30 de zile de la
data examenului.
Art. 33. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul
regulament.
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Art. 19. — Camera Consultanților Fiscali va publica tematica
și bibliografia pentru examen cu cel puțin 30 de zile înainte de
data susținerii acestuia.
Art. 20. — După terminarea examenului, Colectivul afișează
la avizierele de la locul de desfășurare a examenului și pe site-ul
Camerei Consultanților Fiscali răspunsurile corecte și punctajul
aferent fiecărui răspuns.
Art. 21. — (1) După expirarea termenului legal de susținere
a probei, fiecare lucrare se corectează în prezența candidatului
și a unui martor din rândul candidaților, care semnează
procesul-verbal de luare la cunoștință a punctajului obținut. În
situația în care candidatul refuză să semneze sau nu este
prezent în sală, la corectarea formularului probei sale de
concurs este chemat un al doilea martor, care va semna în locul
acestuia.
(2) După încheierea corectării, responsabilul de sală preia
lucrările și împreună cu lista candidaților repartizați în sala
respectivă le predă pe baza unui proces-verbal președintelui
comisiei de examinare.
Art. 22. — Rezultatele obținute la examen se aduc la
cunoștință candidaților de către Colectiv, prin afișare la locul de
desfășurare a examenului și pe site-ul Camerei Consultanților
Fiscali.
Art. 23. — (1) Rezultatele obținute la examen se pot contesta
o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de
la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii. Contestația
se depune la sediul Camerei Consultanților Fiscali.
(2) Contestațiile se soluționează de către comisia de
soluționare a contestațiilor în termen de 5 zile lucrătoare de la
depunerea acestora, iar rezultatele vor fi publicate pe site-ul
Camerei Consultanților Fiscali.
(3) După soluționarea contestațiilor, rezultatele examenului
rămân definitive.
Art. 24. — Persoanele care au titlul de academician, profesor
sau conferențiar universitar, doctor în economie, doctor docent,
cu specialitatea finanțe-contabilitate, precum și membrii și
specialiștii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din
Parlamentul României, care verifică și analizează actele
normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare
Parlamentului, pot solicita dobândirea calității de consultant
fiscal cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), iar
examenul se va susține sub formă de interviu în fața Comisiei de
evaluare a Camerei Consultanților Fiscali.
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CAPITOLUL III
Evaluarea consultanților fiscali care au obținut
calificarea profesională în unul dintre statele membre
ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European
Art. 25. — (1) Persoana provenită dintr-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care
dorește să desfășoare activitatea de consultant fiscal în
România, independent sau în asociere, în mod permanent, va
susține examen pe baza unui interviu în fața Comisiei de
evaluare a Camerei Consultanților Fiscali.
(2) Solicitanții trebuie să depună dovada dobândirii calității
de consultant fiscal eliberată de statul membru al Uniunii
Europene sau al Spațiului Economic European, tradusă și
legalizată.
CAPITOLUL IV
Sancțiuni
Art. 26. — (1) Nerespectarea prevederilor prezentului
regulament atrage sancționarea persoanelor vinovate.
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ANEXA Nr. 1
la regulament

Nr. înregistrare/....................

Loc foto

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, sesiunea ....................

in

Activitatea desfășurată

Perioada
de la
până la

Nr. luni

Funcția

Observații

Total perioadă

D
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iv

Unitatea
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rm
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Subsemnatul(a) ............................................., născut(ă) la data de ......................... în localitatea ......................................,
județul ......................................................., legitimat(ă) cu B.I./C.I./Pașaport, seria .................... nr. ...............................................,
eliberat(ă) de ................................................., la data de ............................................., CNP ..................................................,
cetățenia ...................., domiciliat(ă) în ................................, str. .......................................... nr. .............., bl. ......., sc. .........., et. .........,
ap. ...................., județul/sectorul ...................., telefon fix ...................., telefon mobil ...................., solicit înscrierea la examenul
pentru atribuirea calității de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanților Fiscali, sesiunea ....................
Anexez la prezenta cerere curriculum vitae însoțit de următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul
pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal:
— B.I./C.I./Pașaport, în copie;
— diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea .........................................., seria .................... nr. ....................,
emisă de .................... la data de ...................., în copie legalizată;
— carnetul de muncă, seria .................... nr. ...................., emis de .................... la data de ...................., în copie certificată
de angajator sau în copie legalizată;
— certificatul de naștere, seria .................... nr. ...................., emis de .................... la data de ...................., în copie
legalizată, în cazul schimbării numelui;
— certificatul de căsătorie, seria .................... nr. ...................., emis de .................... la data de ...................., în copie
legalizată, în cazul schimbării numelui;
— certificatul de cazier judiciar, seria .................... nr. ...................., emis de .................... la data de ...................., în
perioada de valabilitate;
— certificatul de cazier fiscal, seria .................... nr. ...................., emis de .................... la data de ...................., în perioada
de valabilitate;
— adeverința medicală, seria ................... nr. ..................., emisă de ................... la data de ...................;
— trei fotografii de 2/3 cm.
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfășurat activitățile prevăzute la art. 5
alin. (1) lit. b) din regulament, astfel:

Data ...............................................

Semnătura .......................................
ANEXA Nr. 2
la regulament

CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal
Loc foto
LEGITIMAȚIE DE EXAMEN

nr. .................../ ...................
Numele și prenumele candidatului ................................................, CNP ........................................., B.I./C.I. seria ...................
nr. ............., emis(ă) de ..................................... la data de ....................................... .
Prezenta legitimație s-a eliberat ca urmare a depunerii dosarului de înscriere nr. .......................... din data de ...................
la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal, sesiunea ....................................
Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimații și a actului de identitate.
Taxa de înscriere la examen, în sumă de ........................................, a fost achitată cu chitanța seria ...................................
nr. ..................................... din ...........................................
Valabilă pe perioada examenului, sesiunea ...................
Semnătura și ștampila
...................
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P R E Ț U R I L E

publicațiilor legislative pentru anul 2007
— pe suport fizic —
Prețul
abonamentului
anual (lei)

Denumirea publicației

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorul Oficial, Partea I, în limba română
Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative
Breviar Legislativ
Repertoriul actelor normative

Prețul
abonamentului
trimestrial (lei)

1.560
260
1.400
2.100
400
1.600
1.500
500
400
660
60
109

400
—
350
525
100
400
375
125
100
165
15
—

Prețul
abonamentului
lunar (lei)

140
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

** Cu excepția numerelor bis de interes restrâns.
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— prin oficiile sale poștale
— prin toate filialele
— București, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camera 256—259, OP 33
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(tel. 311.97.84, fax 311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— București, Pictor Hârlescu nr. 6, sector 2
(tel. 255.18.00, fax 255.18.66)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.509.044)
— Ploiești, str. Candiano Popescu nr. 36
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(telefon/fax: 0268/47.05.96)
— Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
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(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
— Alba Iulia, Str. Traian nr. 26
(tel. 0258/81.16.31, fax 0258/81.28.43)
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