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HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

HOTĂRÂRE
privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2008
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 224 din
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare,
Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — (1) Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2008, circumscripțiile electorale, sunt cuprinse la titlul „Bunuri și
finanțat de la bugetul de stat, se stabilește la suma de servicii”.
296.193 mii lei, din care 295.157 mii lei la capitolul 51.01
Art. 3. — (1) Cheltuielile de capital sunt în sumă de
„Autorități publice și acțiuni externe” și 1.036 mii lei la 46.387 mii lei, din care 23.275 mii lei pentru obiectivele de
capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială”.
investiții, 9.621 mii lei pentru alte cheltuieli de investiții și
La capitolul 51.01, suma de 295.157 mii lei a fost repartizată 13.491 mii lei pentru reparații capitale aferente activelor fixe.
astfel:
(2) Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2008 este
a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaților, prezentată în anexa nr. 2.
în sumă de 293.113 mii lei, din care:
Art. 4. — (1) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile
— cheltuieli curente, în sumă de 246.726 mii lei;
finanțate integral din venituri proprii desfășurate pe lângă
— cheltuieli de capital, în sumă de 46.387 mii lei;
Camera Deputaților în anul 2008 cuprinde, la resurse, suma de
b) cheltuieli curente pentru funcționarea Institutului Român 11.000 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 8.400 mii lei.
pentru Drepturile Omului, în sumă de 2.044 mii lei.
(2) Veniturile realizate de Camera Deputaților vor fi reținute
(2) La capitolul 68.01, suma de 1.036 mii lei a fost stabilită integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli
pentru asigurarea finanțării cheltuielilor prevăzute de art. 71 curente și de capital aferente activităților finanțate din venituri
alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent.
parlamentar, cu modificările și completările ulterioare.
Disponibilitățile de la sfârșitul anului se vor reporta în anul
(3) Detalierea bugetului pe anul 2008 pe alineate de cheltuieli următor, pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. Biroul
și pe titulari este prezentată în anexa nr. 1.
permanent al Camerei Deputaților poate aproba utilizarea
Art. 2. — (1) Structura cheltuielilor curente necesare în încasărilor în lei sau în valută și pentru alte destinații, în condițiile
vederea funcționării Camerei Deputaților, serviciilor Camerei legii.
Deputaților și întreținerii și administrării Palatului Parlamentului
(3) Organizarea activităților finanțate din venituri proprii,
este următoarea:
tarifele și cotele de adaos comercial aferente acestora se
a) cheltuieli de personal, în sumă de 173.461 mii lei;
aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților.
b) cheltuieli pentru bunuri și servicii, în sumă de 71.261 mii lei;
(4) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se
c) transferuri (alte transferuri interne și contribuții și cotizații aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților, în funcție
la organisme internaționale), în sumă de 2.004 mii lei.
de necesități și de veniturile realizate.
(2) La titlul „Cheltuieli curente” sunt prevăzute și sumele
(5) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităților finanțate din
necesare pentru fondul președintelui Camerei Deputaților și venituri proprii pot fi depășite numai în cazul obținerii unor
pentru întreținerea și funcționarea Clubului Parlamentarilor venituri suplimentare.
Români, inclusiv a terenurilor sportive și a cabinetului medical
(6) Sinteza veniturilor și a cheltuielilor aferente activităților
din cadrul Palatului Parlamentului.
finanțate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaților în
(3) În prevederile titlului „Cheltuieli de personal” sunt cuprinse anul 2008 este prevăzută în anexa nr. 3.
și sumele pentru constituirea fondului de cheltuieli pentru
Art. 5. — Biroul permanent al Camerei Deputaților va lua
activitatea deputaților în circumscripțiile electorale.
măsuri pentru încadrarea în alocațiile bugetare prevăzute în
(4) Cheltuielile de întreținere și reparații aferente bunurilor prezenta hotărâre.
din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate
Art. 6. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrantă din prezenta
în scopul exercitării mandatului de către deputați în hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

BOGDAN OLTEANU
București, 23 octombrie 2007.
Nr. 38.
*) Anexele nr. 1—3 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 1

CAMERA DEPUTAȚILOR
BUGETUL PE ANUL 2008
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— Detalierea pe alineate de cheltuieli —
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ANEXA Nr. 2

CAMERA DEPUTAȚILOR
C H E LT U I E L I D E C A P I TA L
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pe anul 2008
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ANEXA Nr. 3

CAMERA DEPUTAȚILOR
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I
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al activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2008
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Acordului de aderare dintre Guvernul României
și Academia de Drept European de la Trier (ERA), semnat la București la 12 iulie 2007
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
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Art. 3. — (1) Guvernul României este reprezentat în cadrul
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Consiliului director al ERA de ministrul justiției.
(2) Alți reprezentanți ai Guvernului României în organismele
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Art.1. — Se aprobă Acordul de aderare dintre Guvernul
României și Academia de Drept European de la Trier (ERA),
semnat la București la 12 iulie 2007.
Art. 2. — Guvernul României contribuie la capitalul ERA cu
o donație unică de 50.000 euro, care se suportă din bugetul
Ministerului Justiției și se plătește până la sfârșitul anului 2007.

pe

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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ERA se desemnează prin ordin al ministrului justiției.

rm

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Tudor-Alexandru Chiuariu
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

D

București, 10 octombrie 2007.
Nr. 1.225.

ACORD
de aderare între Guvernul României și Academia de Drept European de la Trier (ERA)
Art. 1. — Marele Ducat al Luxemburgului, landul RhinelandPalatinate, municipiul Trier și Asociația pentru Promovarea
Academiei de Drept European au înființat o fundație, numită
Academia de Drept European de la Trier, la data de 22 iunie
1992. Având ca unul dintre sponsori landurile federale germane,
Republica Federală Germania și Sparkasse Trier au aderat la
fundație în 1994, Irlanda a aderat la data de 27 octombrie 2000,
Polonia, la 22 ianuarie 2001, Republica Elenă, la 30 iulie 2001,
Spania, la 28 decembrie 2001, Portugalia, la 24 iunie 2002,
Republica Italiană, la 25 iulie 2002, Regatul Țărilor de Jos, la
21 octombrie 2002, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Nord, la 31 octombrie, Ungaria, la 6 martie 2003, Suedia, la
28 aprilie 2003, Finlanda, la 20 octombrie 2003, Austria, la
17 decembrie 2003, Republica Slovacă, la 9 martie 2005,

Republica Franceză, la 28 iunie 2005, Scoția, la 29 septembrie 2005,
Republica Cipru, la 21 decembrie 2006 și Malta, la 20 aprilie 2007.
Obiectivul fundației este de a asigura înființarea și
funcționarea Academiei de Drept European de la Trier. Sarcina
acesteia este de a permite persoanelor fizice și autorităților
implicate în aplicarea și implementarea dreptului european în
statele membre și în alte state europene interesate de o
cooperare strânsă cu Uniunea Europeană să dobândească
cunoștințe mai ample în ceea ce privește dreptul european și
mai ales dreptul comunitar și aplicarea acestuia și de a face
posibil un schimb de experiență reciproc și comprehensiv.
Statutul fundației este anexat la prezentul acord.
Art. 2. — Conform art. 5 alin. 1 liniuța a 2-a din statut,
România devine membru al fundației cu efect imediat.
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Guvernul României va contribui la capitalul fundației sub
forma unei donații unice de 50.000 de euro. Această donație va
fi achitată într-un cont indicat de fundație printr-o singură rată,
înainte de 31 decembrie 2007.
Art. 3. — Guvernul României va deține un loc și va avea
drept de vot în cadrul consiliului director al fundației, conform
art. 7 din statut.
Art. 4. — România beneficiază de același tratament
preferențial de care beneficiază și ceilalți membri ai fundației, în
Pentru Guvernul României,
Tudor-Alexandru Chiuariu,
ministrul justiției

7

ceea ce privește toate serviciile oferite de ERA, mai ales în ceea
ce-i privește pe magistrații și funcționarii publici români care vor
participa la manifestările organizate de ERA și în ceea ce
privește manifestările organizate la solicitarea autorităților
române.
Semnat la București la 12 iulie 2007, în dublu exemplar, în
limbile română și engleză.
Pentru Academia de Drept European,
dr. Wolfgang Heusel,
director
ANEXĂ
la acord

S TAT U T U L

Academiei de Drept European
ARTICOLUL 5

fiz
i

Capitalul și fondurile fundației

1. Capitalul fundației va consta din:
— contribuțiile donatorilor, dovedite prin documentul de
înființare a fundației;
— contribuțiile la capitalul fundației (Zustiftungen).
Acceptarea acestor contribuții va necesita aprobarea
consiliului director.
2. Fundația își va exercita atribuțiile prin intermediul:
— venitului generat de capitalul fundației;
— subvențiilor din partea Uniunii Europene, a Republicii
Federale Germania și a altor state membre ale Uniunii
Europene, a landului Rhineland-Palatinate și a municipiului
Trier;
— subvențiilor din partea altor instituții publice și private;
— taxelor plătite de către participanții la conferințe;
— altor venituri, donații sau contribuții.
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1. Fundația va purta numele „Academia de Drept European
de la Trier”.
2. Fundația funcționează în baza dreptului civil și are
personalitate juridică. Ea se supune supravegherii publice
(rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts).
3. Sediul fundației se află la Trier.
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Versiunea modificată adoptată de către consiliul director la
data de 30 aprilie 2000
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Rolul fundației este de a asigura înființarea și funcționarea
Academiei de Drept European de la Trier.
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ARTICOLUL 3
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Obiectivele

D

es

tin

at

1. Obiectivul Academiei de Drept European de la Trier este
acela de a permite persoanelor fizice și autorităților implicate în
aplicarea și implementarea dreptului european în statele
membre și în alte state europene interesate de o cooperare
strânsă cu Uniunea Europeană să dobândească cunoștințe mai
ample în ceea ce privește dreptul european și mai ales dreptul
comunitar și aplicarea acestuia și de a face posibil un schimb de
experiență reciproc și comprehensiv.
2. Academia va îndeplini acest obiectiv prin organizarea de
cursuri, conferințe, seminarii și de simpozioane cu specialiști, în
special în scopul pregătirii profesionale continue, prin editarea
de publicații și prin asigurarea unui forum pentru discuții.
ARTICOLUL 4
Statutul nonprofit

1. Fundația va urmări exclusiv și direct obiectivele de natură
nonprofit în sensul secțiunii din Codul fiscal, intitulată
„Obiectivele eligibile pentru reduceri de impozit”.
2. Fondurile fundației vor fi folosite numai în scopurile
permise de prevederile documentului său de înființare. Nicio
persoană nu poate beneficia de cheltuieli ce nu au legătură cu
obiectivele fundației sau de remunerații disproporționat de mari.
Fundația nu își poate folosi propriile fonduri în scopul de a sprijini
sau de a promova direct ori indirect un partid politic.

ARTICOLUL 6
Organele

1. Organele Academiei de Drept European de la Trier sunt:
— consiliul director (der Rat);
— consiliul de administrație (das Kuratorium);
— comitetul executiv (der Vorstand);
— comitetul de gestiune (die Geschäftsführung).
2. Membrii consiliului director, ai consiliului de administrație
și ai comitetului executiv își vor exercita atribuțiile fără a primi
remunerație; membrii comitetului de gestiune își pot exercita
atribuțiile fără a primi remunerație.
ARTICOLUL 7
Consiliul director

1. Consiliul director va fi compus dintr-un reprezentant din
partea fiecărui donator fondator și din partea fiecărui stat
membru al Uniunii Europene și a statelor candidate, în măsura
în care acestea sunt donatori ulteriori conform art. 5 alin. 1 liniuța
a 2-a, precum și dintr-un reprezentant al landurilor Republicii
Federale Germania. Parlamentul European, Curtea Europeană
de Justiție, Comisia Europeană și statul în care își are sediul
academia pot numi fiecare câte un reprezentant special în
consiliul director. Consiliul director poate, prin votul unei
majorități de două treimi, să invite donatori suplimentari, precum
și alte instituții, care sprijină în mod deosebit Academia de Drept
European de la Trier, să numească (coopteze) reprezentanți în
consiliul director; decât să invite mai mulți reprezentanți ai
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membre și cu donatorii. El va promova relațiile dintre academie
și instituțiile Uniunii Europene, în scopul sporirii legăturilor dintre
academie și statele membre actuale și viitoare.
3. Comitetul executiv își desfășoară activitatea în
conformitate cu instrucțiunile de ordin general primite de la
consiliul director. El este subordonat consiliului director și poate
înainta propuneri.
ARTICOLUL 11
Comitetul de gestiune

1. Comitetul de gestiune este compus dintr-un director și nu
mai mult de 2 directori adjuncți.
2. Membrii comitetului de gestiune sunt numiți din rândul
cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene.
ARTICOLUL 12
Atribuțiile comitetului de gestiune
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1. Comitetul de gestiune răspunde de funcționarea cotidiană
a Academiei de Drept European de la Trier, în conformitate cu
liniile directoare generale prevăzute de consiliul director. El
asistă comitetul executiv în îndeplinirea atribuțiilor acestuia.
Comitetul executiv și comitetul de gestiune își coordonează
activitățile între ele.
2. Comitetul de gestiune pregătește ședințele consiliului
director, face propuneri și este subordonat consiliului director în
ceea ce privește activitățile academiei.
3. Comitetul de gestiune întocmește bugetul și depune la
consiliul director declarația de venit detaliată.
4. În scopuri judiciare și extrajudiciare, Academia de Drept
European de la Trier este reprezentată de către membrii
comitetului de gestiune. Membrii comitetului de gestiune
reprezintă fundația în mod individual.

a

regiunilor europene, consiliul director poate invita un
reprezentant al unei asociații interregionale.
2. Funcția de reprezentant nu va fi de natură personală.
3. Consiliul director își alege președintele și un vicepreședinte
din rândul membrilor săi.
4. Consiliul director este împuternicit să funcționeze de
îndată ce donatorii fondatori și-au numit reprezentanții.
5. Până la adoptarea regulilor procedurale, care pot
prevedea altfel, consiliul director va lua decizii cu votul majorității
simple a reprezentanților prezenți.
6. Reprezentanții donatorilor fondatori, reprezentantul comun
al landurilor Republicii Federale Germania și reprezentanții
speciali ai Parlamentului European, Curții Europene de Justiție,
Comisiei Europene și ai statului în care își are sediul academia
au 10 voturi fiecare în cadrul consiliului director. Reprezentanții
donatorilor ulteriori vor primi câte un vot pentru fiecare tranșă
de 50.000 de euro. Dacă suma totală a contribuției depășește
500.000 de euro, consiliul director stabilește, prin votul unei
majorități de două treimi, numărul total de voturi ce îi va fi alocat
respectivului donator. Numărul de voturi alocat membrilor
cooptați din cadrul consiliului director se stabilește prin votul unei
majorități de două treimi din numărul membrilor existenți ai
consiliului director, acest număr neputând depăși 10 voturi
pentru toți membrii cooptați. Voturile alocate unui donator sau
reprezentanților speciali trebuie exprimate unanim.
7. Deciziile cu implicații financiare pot fi adoptate de consiliul
director numai cu acordul reprezentantului statului în care își are
sediul academia.
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Atribuțiile consiliului director

ARTICOLUL 13
Modificările aduse statutului

Prevederile prezentului statut pot fi modificate de către
consiliul director, cu votul unei majorități de două treimi din
numărul membrilor săi.
ARTICOLUL 14
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1. Consiliul director stabilește liniile directoare generale
pentru activitatea academiei.
2. Consiliul director numește membrii consiliului de
administrație.
3. Consiliul director numește membrii comitetului executiv și
ai comitetului de gestiune și îi poate destitui; el reprezintă
fundația în relațiile cu acești membri.
4. Consiliul director adoptă bugetul și primește situația
contabilă anuală de la comitetul de gestiune.
5. Consiliul director adoptă regulile procedurale ale fundației.
Acestea stabilesc, printre altele, cvorumul obligatoriu și
procedurile decizionale ce trebuie respectate de către organele
din componența fundației, în măsura în care nu conțin prevederi
contrare prezentului statut.

Supravegherea fundației

ARTICOLUL 9

Fundația se află sub supraveghere publică în conformitate
cu Legea privind fundațiile din landul Rhineland-Palatinate
(Rhineland-Pfälzisches Stiftungsgesetz).

Consiliul de administrație

1. Consiliul de administrație asigură consiliere comitetului
executiv și comitetului de gestiune, în special în ceea ce privește
planificarea programului manifestărilor. El va fi compus din
persoane care au de-a face îndeaproape cu dreptul european în
cadrul instituțiilor Uniunii Europene și în cadrul mediului judiciar
și de afaceri, în special în statele membre.
2. Mai multe detalii vor fi prevăzute în cadrul regulilor
procedurale ale fundației.
ARTICOLUL 10
Comitetul executiv

1. Comitetul executiv se compune din nu mai mult de
3 membri. Membrii comitetului executiv sunt numiți din rândul
cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene.
2. Comitetul executiv reprezintă interesele academiei la nivel
politic, mai ales în relația cu Uniunea Europeană, cu statele

ARTICOLUL 15
Dizolvarea fundației

În cazul dizolvării sau întreruperii funcționării fundației,
capitalul Academiei de Drept European de la Trier revine
donatorilor (donatorilor fondatori și donatorilor ulteriori)
proporțional cu sumele donate de către aceștia. Capitalul în
acest sens înseamnă capital vărsat sub formă de contribuții și
valoarea medie a contribuțiilor donate în natură. Restul
capitalului fundației va fi folosit în scopurile prevăzute la art. 2
sau, dacă acest lucru nu este posibil, în alte scopuri nonprofit.
Orice decizie în privința întrebuințării acestor fonduri poate fi
pusă în aplicare numai după primirea aprobării din partea
autorității fiscale competente.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI I FINANŢELOR

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribuţie individuală
de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, plătită în plus faţă de plafonul maxim admis
prin prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada de timp
în care a fost instituit plafon maximal de calcul al bazei de impunere
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
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Art. 2. — Direcţia generală de reglementare a colectării
creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru
administrarea veniturilor, Direcţia generală a contabilităţii publice
şi a sistemului de decontări în sectorul public, Direcţia generală
de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a
marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice pentru
contribuabilii mijlocii, administraţiile finanţelor publice ale
sectoarelor municipiului Bucureşti şi direcţiile generale ale
finanţelor publice judeţene vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. — (1) Se aprobă Procedura de restituire a sumelor
reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută
de la asiguraţi, plătită în plus faţă de plafonul maxim admis prin
prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafon
maximal de calcul al bazei de impunere, prevăzută în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Pentru aplicarea procedurii de restituire prevăzută la
alin. (1) urmează a fi utilizate formularele „Dispoziţie de restituire
a unor sume de la bugetul de asigurări sociale de stat”, respectiv
„Decizie de impunere pe venitul din salarii realizat prin
recalcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale”, al
căror model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la procedură.
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Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
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Bucureşti, 17 octombrie 2007.
Nr. 1.646.

ANEXĂ

PROCEDURĂ DE RESTITUIRE

D

es

a sumelor reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, plătită în plus
faţă de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit
plafon maximal de calcul al bazei de impunere
1. Obiectul prezentei proceduri este constituit de sumele
reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale plătită
în plus faţă de plafonul maxim admis prevăzut de Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Sumele prevăzute la pct. 1 se restituie la cerere, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanelor fizice care au drept de
restituire, potrivit legii, denumite în continuare solicitanţi.
3. Pentru restituirea sumelor în cauză solicitanţii vor depune
la Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
o cerere pentru certificarea dreptului la restituire.
4. Cererile depuse la Casa Naţională de Pensii şi alte
Drepturi de Asigurări Sociale vor fi verificate sub aspectul
realităţii şi exactităţii celor solicitate, precum și al încadrării în
termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere compensarea
sau restituirea sumelor în cauză.

5. În conformitate cu rezultatele verificărilor, Casa Naţională
de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale va emite o
dispoziţie de restituire a unor sume de la bugetul de asigurări
sociale de stat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta procedură.
6. Prin dispoziţia de restituire aprobată de conducătorul
Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale,
aceasta va confirma sumele plătite în plus faţă de obligaţia
fiscală, pe fiecare an în parte. După aprobare, dispoziţia de
restituire se comunică solicitantului.
7. În cazul în care dispoziţia de restituire a fost aprobată, iar
dreptul la restituire a fost confirmat, solicitantul va formula şi
depune o cerere de restituire a sumelor în cauză la organul fiscal
în a cărui administrare se află, potrivit prevederilor legale,
denumit în continuare organ fiscal competent. La cererea de
restituire se anexează, în original, dispoziţia de restituire.
8. Cererea de restituire, însoţită de dispoziţia de restituire,
se depune şi se înregistrează la organul fiscal competent şi va
fi soluţionată în termen de 45 de zile de la data înregistrării de

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

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 725/26.X.2007

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

impozitului pe venit, care, pe baza documentelor prezentate,
stabileşte impozitul pe venit datorat şi emite o decizie de
impunere. Modelul şi conţinutul formularului „Decizie de
impunere pe venitul din salarii realizat prin calcularea contribuţiei
individuale de asigurări sociale”, cod M.E.F. 14.13.02.13/c.r.,
precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de
utilizare şi păstrare ale formularului sunt prevăzute în anexele
nr. 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta procedură.
14. Calculul impozitului pe venit se face prin aplicarea cotei
de impozit asupra venitului reprezentând contribuţie individuală
de asigurări sociale achitată în plus de către asigurat şi solicitată
la restituire. Decizia de impunere se emite în două exemplare,
unul dintre acestea urmând a fi transmis prin poştă, cu
confirmare de primire sau înmânat contribuabilului sub
semnătură de primire, iar celălalt urmând a fi transmis
compartimentului cu atribuţii de organizare a evidenţei analitice
pe plătitori — persoane fizice, împreună cu cererea de restituire
şi copia dispoziţiei de restituire, în vederea instituirii debitului şi
compensării şi/sau restituirii sumei, după caz.
15. Unitatea Trezoreriei Statului va efectua restituirea sumei
solicitate ori a celei rămase de restituit după efectuarea
operaţiunii de compensare, din contul de venituri al bugetului
asigurărilor sociale de stat 22.21.03.08.
16. Restituirea se efectuează în numerar sau în contul
bancar indicat de persoana fizică solicitantă, prin cererea sa.
17. După efectuarea compensării şi/sau a restituirii, după
caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei
de compensare şi/sau al notei de restituire şi le transmite pe
celelalte două organului fiscal competent, în termen de 3 zile de
la efectuarea operaţiunilor, în vederea înregistrării în evidenţa
analitică pe plătitori — persoane fizice a acestora.
18. Ulterior, organul fiscal competent va transmite, în termen
de 7 zile de la primirea acestor documente, un exemplar al notei
de compensare şi/sau al notei de restituire solicitantului şi va
informa, printr-o adresă, Casa Naţională de Pensii şi alte
Drepturi de Asigurări Sociale cu privire la efectuarea
operaţiunilor de compensare/restituire.
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către serviciul/compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică
pe plătitori — persoane fizice, în conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru
aprobarea Procedurii de restituire şi rambursare a sumelor de la
buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite
contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu
depăşirea termenului legal.
9. După primirea cererii de restituire şi a dispoziţiei de
restituire, organul fiscal competent va efectua verificarea
acestora şi a datelor din evidenţa analitică pe plătitori —
persoane fizice.
10. În cazul în care, după primirea şi verificarea
documentelor prevăzute la pct. 9, precum şi a datelor din
evidenţa analitică pe plătitori — persoane fizice, organul fiscal
competent constată existenţa unor obligaţii fiscale restante ale
solicitantului, sumele solicitate se restituie numai după
efectuarea compensării acestor obligaţii bugetare restante, iar
acesta întocmeşte în acest sens Nota privind compensarea
obligaţiilor fiscale — M.F.P. — A.N.A.F. cod 14.13.41.99.
11. În cazul în care suma de restituit este mai mare decât
suma reprezentând obligaţiile fiscale restante ale
contribuabilului — persoană fizică, organul fiscal competent
efectuează compensarea până la concurenţa acestor obligaţii
fiscale, iar diferenţa rezultată o restituie acestuia şi întocmeşte
în acest sens, în 3 exemplare, decizia de restituire prevăzută de
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004. În baza
deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va
întocmi, în 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea
unor sume — M.F.P. — A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a.
12. Cererea de restituire şi dispoziţia de restituire, în copie,
însoţite de nota privind compensarea obligațiilor fiscale şi/sau
de nota privind restituirea/rambursarea unor sume, după caz,
se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat
organul fiscal competent, în scopul efectuării operaţiunii de
compensare şi/sau restituire.
13. Cererea de restituire şi dispoziţia de restituire, în copie,
însoţite de nota privind restituirea/rambursarea unor sume se
transmit şi compartimentului cu atribuţii în administrarea
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ANEXA Nr. 1
la procedură
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Denumirea instituţiei publice
.....
...
Str.
...
.... nr. ...
localitatea
., sectorul

DISPOZIŢIE DE RESTITUIRE

a unor sume de la bugetul de asigurări sociale de stat
Nr.

Către:
Solicitant

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

./data

cu domiciliul în localitatea

., str.

nr.

.., bl.

..,

(denumirea asiguratului)

sc.

.., ap. ., judeţul/sectorul
., având C.N.P.
...............
.
În baza cererii dumneavoastră nr.
/data
, au fost efectuate verificări cu privire la situaţia sumelor
plătite în plus faţă de obligaţia fiscală, în perioada
.., în urma cărora se certifică dreptul dumneavoastră de
creanţă, pentru suma totală de
.. lei, şi se dispune restituirea acesteia.
Conducătorul instituţiei publice
Nume/prenume
..
Semnătura
L.S.
Verificat
Funcţia
..................
Nume/prenume
.....
Data
...........................
Semnătura
...............

.
.
..

Întocmit
Funcţia
..................
Nume/prenume
....
.
Data
...........................
Semnătura
...............
..
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ANEXA Nr. 2
la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANŢELOR

Nr. înregistrare..........................
Data ............./.........../...............

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Număr de operator
de date cu caracter
personal — 1067

Administraţia Finanţelor Publice ................................

DECIZIE DE IMPUNERE

pe venitul din salarii realizat prin recalcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale
CNP
............................................................
În baza art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a
documentului care atestă contribuţia individuală de asigurări
sociale plătită în plus în perioada
.. şi admisă la
restituire, eliberat de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi
de Asigurări Sociale nr.
.. din
, se stabileşte
impozitul pe venit datorat, după cum urmează:

fiz
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ce

Către:
Nume:
.......................
.
Prenume:
.....................
.
Domiciliul fiscal: Localitatea:
..
Str.
..
.
Nr.
Bl. Sc.
Ap.
Judeţ/sector: ........

Decizie anterioară

an

rs
o

1. Venitul din salarii realizat prin recalcularea contribuției individuale de
asigurări sociale

Decizie curentă

el

or

Denumire indicator

— lei —
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2. Impozit datorat
3. Diferenţe de impozit,
conform art. 90 alin. (2)
a. constatate în plus
din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicată
b. constatate în minus
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Impozitul datorat (rd. 2) în sumă de ................... lei se plătește în termen de ......................... de la data comunicării prezentei
decizii.
Diferenţa de impozit constatată în plus (rd. 3a) în sumă de ................................. lei se plăteşte în funcţie de data comunicării
prezentei decizii, astfel:
— dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1—15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
— dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16—31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii
următoare;
Diferenţa constatată în minus (rd. 3b) în sumă de .................... lei se compensează şi/sau se restituie, după caz, potrivit
prevederilor legale în vigoare. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune, în termen
de 30 zile de la comunicare la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată,
conform legii.

Aprobat:
Funcţie ..............................
Nume, prenume ............
Data ..................................

Verificat:
Funcţie ...............................
Nume, prenume ............
Data .................................

Întocmit:
Funcţie ...............................
Nume, prenume .............
Data ...................................

Am primit un exemplar,
Semnătură contribuabil ....................
Data ........../......./........
sau nr. şi data confirmării de primire ...................

Cod MEF 14.13.02.13/c.r.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 3
la procedură

C A R A C T E R I S T I C I L E D E T I P Ă R I R E,

modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului „Decizie de impunere pe venitul din salarii
realizat prin recalcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale”, cod M.E.F. 14.13.02.13/c.r.
1. Denumirea: Decizie de impunere pe venitul din salarii
realizat prin recalcularea contribuţiei individuale de asigurări
sociale;
2. Codul M.E.F.: 14.13.02.13/c.r.
3. Formatul: A4/t1
4. Caracteristicile de tipărire:
— pe o singură faţă;
— se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi
completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la calculul impozitului datorat pe venitul din
salarii realizat prin recalcularea contribuţiei individuale de
asigurări sociale.
7. Se întocmeşte în două exemplare, de către organul fiscal
competent.
8. Circulă:
— un exemplar la organul fiscal competent;
— un exemplar la contribuabil.
9. Se arhivează: de compartimentul cu atribuţii de organizare
a evidenţei analitice pe plătitori — persoane fizice.

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
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ORDIN
privind confirmarea sau reconfirmarea calității de conducător de doctorat
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Având în vedere prevederile art. 73 alin. (3) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de
doctorat, cu modificările ulterioare,
în conformitate cu Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.843/2006 privind domeniile pentru studii universitare de
doctorat, sistemul de criterii și metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ superior pentru aprobarea organizării studiilor
universitare de doctorat,
în conformitate cu Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 356/2007 pentru aprobarea Precizărilor metodologice cu
privire la reconfirmarea sau confirmarea calității de conducător de doctorat, corespondența între domeniile de studii universitare
de doctorat, precum și nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat,
în baza propunerilor senatelor universităților și ale Prezidiului Academiei Române privind reconfirmarea sau confirmarea
calității de conducător de doctorat,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și
Tineretului, cu modificările și completările ulterioare,
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cl

ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.
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Art. 1. — Se confirmă în calitatea de conducător de doctorat,
în domeniul specificat de studii universitare de doctorat,
profesorii universitari și cercetătorii științifici gradul I cuprinși în
anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se reconfirmă în calitatea de conducător de
doctorat, în domeniul specificat de studii universitare de
doctorat, academicienii, profesorii universitari și cercetătorii
științifici gradul I cuprinși în anexa nr. 2*) care face parte din
prezentul ordin.
Art. 3. — Pentru noile domenii de studii universitare de
doctorat, reglementate prin Ordinul ministrului educației și
cercetării nr. 356/2007 pentru aprobarea Precizărilor
metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calității
de conducător de doctorat, corespondența între domeniile de
studii universitare de doctorat, precum și nomenclatorul
multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat, se pot
confirma sau repartiza conducători de doctorat numai după ce

instituției de învățământ superior respective i s-a aprobat dreptul
de a organiza studii universitare de doctorat în domeniul/
domeniile respective, în conformitate cu Ordinul ministrului
educației și cercetării nr. 4.843/2006 privind domeniile pentru
studii universitare de doctorat, sistemul de criterii și metodologia
de evaluare a instituțiilor de învățământ superior pentru
aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat.
Art. 4. — Direcția generală management învățământ superior
din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,
senatele instituțiilor de învățământ superior organizatoare de
doctorat și Prezidiul Academiei Române vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
București, 20 august 2007.
Nr. 1.805.
*) Anexele nr. 1 și 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul
pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

ORDIN
privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat,
în perioada 9—15 decembrie 2007, pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică,
din spitalele publice
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi
salarizare nr. E.N. 11.042 din 18 octombrie 2007,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.748/2007 privind organizarea şi desfăşurarea,
în perioada 9—15 decembrie 2007, a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice la
care postul de manager nu a fost ocupat prin concurs,
în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,
cu modificările şi completările ulterioare,

ce

acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a

fiz
i

concursului de ocupare a funcţiei de manager din spitalele

or

publice, în condiţiile legii.

el

Art. 3. — Direcţia generală organizare, resurse umane,

an

dezvoltare profesională şi salarizare şi Centrul Naţional de
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Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la

pe

îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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Art. 4. — Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

tu

ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Cuantumul sumei de participare la concursul
organizat, în perioada 9—15 decembrie 2007, pentru ocuparea
funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice se
stabileşte la valoarea de 800 lei/participant.
(2) Candidaţii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul
Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar
Bucureşti, cod fiscal (CUI) 16142125, str. Bodeşti nr. 1, sectorul 2,
cod poştal 022434, cont nr. RO72TREZ7025025XXX000266
deschis la Trezoreria Sectorului 2, cod cont 5025.
Art. 2. — Sumele încasate de Centrul Naţional de
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se vor utiliza pentru
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Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
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Bucureşti, 19 octombrie 2007.
Nr. 1.821.

iv

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
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AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
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ORDIN
privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale

D

es

În temeiul art. 6 coroborat cu art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
c) soluționarea conflictelor de competență pentru care
Art. 1. — Se constituie Comisia de proceduri fiscale,
denumită în continuare Comisia, în cadrul Agenției Naționale de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală are
Administrare Fiscală. Componența comisiei este cea prevăzută calitatea de organ ierarhic superior, în conformitate cu
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
prevederile art. 37 alin. (1) din Ordonanța Guvernului
Art. 2. — Comisia își desfășoară activitatea în mod nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
independent și are următoarele atribuții:
modificările și completările ulterioare;
a) emiterea deciziilor pentru aplicarea unitară la nivelul
d) soluționarea problemelor cu care este învestită de către
Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților sale președintele sau vicepreședinții Agenției Naționale de
subordonate, în cazul în care au fost emise puncte de vedere
Administrare Fiscală.
neunitare de către direcțiile (generale) din cadrul Agenției
Art. 3. — (1) Deciziile Comisiei se aprobă prin ordin al
Naționale de Administrare Fiscală și/sau organele fiscale în
președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se
aplicarea Codului de procedură fiscală și a legislației care intră
publică
în
Monitorul
Oficial al României, Partea I.
în sfera de competență a Agenției Naționale de Administrare
(2)
Deciziile
adoptate
de Comisie sunt opozabile și obligatorii
Fiscală, cu excepția cazului când prin lege se prevede altfel;
față
de
întreg
personalul
Agenției Naționale de Administrare
b) emiterea deciziilor în ceea ce privește aplicarea legislației,
în situația în care sunt aplicabile prevederile art. 45 alin. (2) și (3) Fiscală și al organelor sale subordonate, de la data publicării.
Art. 4. — (1) Președintele, vicepreședintele și membrii
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
Comisiei au drept de vot. În cazul absenței temeinic justificate a
republicată;
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(4) La lucrările Comisiei pot fi invitați în calitate de participanți
fără drept de vot specialiști din cadrul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală sau din cadrul organelor sale subordonate.
Art. 8. — (1) Secretariatul va ține un registru al proceselorverbale pentru ședințele Comisiei, în care se vor consemna:
a) data ședinței;
b) participanții (nominal);
c) ordinea de zi;
d) dezbaterile care au precedat adoptarea deciziei unitare;
e) numărul voturilor pentru sau împotriva soluției propuse;
f) numărul ordinului președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală prin care se aprobă decizia.
(2) Cu cel puțin 3 zile înaintea ședinței, secretariatul distribuie
membrilor Comisiei și invitaților nota de prezentare a
problemelor supuse dezbaterii, sub semnătura membrilor
Comisiei care propun problema spre dezbatere.
(3) Procesul-verbal al ședinței Comisiei se redactează de
secretariat și va fi semnat de membrii Comisiei, participanți la
dezbateri.
(4) În termen de 3 zile de la data ședinței, secretariatul
Comisiei redactează proiectul de ordin, pe care îl va înainta spre
aprobare președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, precum și decizia unitară, care va conține numai
soluțiile aprobate de Comisie.
(5) Prin grija secretariatului și a membrilor, ordinul
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
prevăzut la alin. (4) se comunică părților interesate și se publică
pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare
Fiscală.
Art. 9. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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unuia dintre membrii Comisiei, la lucrările Comisiei va participa
înlocuitorul de drept al acestuia.
(2) În cazul în care Comisia este sesizată în legătură cu
soluționarea unor probleme legate de activitatea unor organe
fiscale, la lucrările Comisiei vor participa, în calitate de invitați,
conducătorii acestora.
Art. 5. — (1) În cadrul Comisiei funcționează un secretariat
format din două persoane, una din Direcția generală juridică, iar
cealaltă din Direcția generală legislație și proceduri fiscale.
(2) Lucrările Comisiei, în original, se arhivează de către
Direcția generală juridică.
Art. 6. — (1) Membrii Comisiei, în funcție de atribuțiile
direcțiilor generale sau ale compartimentelor pe care le
coordonează, selectează problematica rezultată din
corespondența primită care este de competența Comisiei și pot
propune spre dezbatere probleme de natura celor prevăzute la
art. 2, în vederea adoptării unor decizii unitare.
(2) Membrii Comisiei asigură elaborarea notei de prezentare
și a soluției propuse pentru problemele pe care le supun spre
dezbatere. Înscrierea pe ordinea de zi a notelor de prezentare
și a soluțiilor propuse se supune aprobării președintelui
Comisiei.
Art. 7. — (1) Comisia se întrunește ori de câte ori este
nevoie.
(2) Comisia analizează notele de prezentare înscrise pe
ordinea de zi și adoptă decizii unitare de aplicare a prevederilor
legale.
(3) Deciziile unitare se adoptă cu votul a cel puțin jumătate
plus unu din numărul membrilor acesteia.
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Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Chițoiu
București, 12 octombrie 2007.
Nr. 1.995.
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ANEXĂ

tin

COMPONENȚA COMISIEI DE PROCEDURI FISCALE

Nr.
crt.

D

es

în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Componența

Calitatea în cadrul comisiei

1.

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care coordonează activitatea de
administrare fiscală

Președinte

2.

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care coordonează activitatea de
inspecție fiscală și control

Vicepreședinte

3.

Directorul general al Direcției generale legislație și proceduri fiscale

Membru

4.

Directorul general al Direcției de inspecție fiscală

Membru

5.

Directorul general al Direcției generale proceduri pentru administrarea veniturilor

Membru

6.

Directorul general al Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare

Membru

7.

Directorul general al Direcției generale de soluționare a contestațiilor

Membru

8.

Directorul general al Direcției generale juridice

Membru

9.

Directorul Direcției de îndrumare și asistență a contribuabililor

Membru
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A C T E A L E Î N A LT E I C U R Ț I D E C A S A Ț I E Ș I J U S T I Ț I E
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
— SECȚIILE UNITE —

D E C I Z I A Nr. XXX
din 9 octombrie 2006
Dosar nr. 19/2006
Sub președinția domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
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Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secții Unite în conformitate cu dispozițiile art. 25 lit. a) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la instanța competentă să judece cererea de
revizuire în cazul în care, la momentul introducerii cererii, datorită modificărilor normelor de competență, primei instanțe nu i-ar mai
reveni competența de a judeca fondul cauzei în primă instanță.
Secțiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, fiind prezenți 85 de judecători
din totalul de 116 în funcție.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost reprezentat de procurorul
Nicoleta Eucarie.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut recursul în
interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că instanța competentă să soluționeze cererea
de revizuire este instanța care a judecat cauza în primă instanță, chiar dacă la momentul introducerii cererii, datorită modificării
normelor de procedură, acesteia nu i-ar mai reveni competența de a soluționa fondul cauzei în primă instanță.

tu

Această interpretare se impune și în raport de natura juridică
a căii de atac a revizuirii, care este o cale de atac de retractare,
aparținând, din punct de vedere al competenței, aceleiași
instanțe care a judecat fondul cauzei.
O altă interpretare a dispozițiilor legale referitoare la
competența de soluționare a cererii de revizuire ar contraveni
principiului activității legii procedurale în vigoare la momentul
efectuării actului, respectiv a celei aplicabile la data pronunțării
hotărârii împotriva căreia este îndreptată calea extraordinară de
atac a revizuirii, precum și caracterului acțiunii de revizuire de a
fi o cale de atac de retractare.
De altfel, în această privință este de observat că, potrivit
art. 3 din Legea nr. 31/1968, pentru punerea în aplicare a
actualului Cod de procedură penală, „regulile de competență
se aplică și cauzelor în care procesul penal a fost pornit înainte
de intrarea în vigoare a acestui cod, afară de cazul când a
intervenit o hotărâre în primă instanță”.
Instituindu-se astfel regula ultraactivității legii procedurale
anterioare pentru cazul când s-a dat o hotărâre în primă
instanță, rațiunea ca procesul să continue potrivit regulilor de
competență în temeiul cărora a fost pronunțată hotărârea dată
în primă instanță trebuie admisă și atunci când împotriva unei
atari hotărâri se exercită calea extraordinară de atac a revizuirii
ulterior modificării competenței de judecată.
Această interpretare a dispozițiilor referitoare la competența
de soluționare a cererii de revizuire se impune și pentru că tot
prin Legea nr. 31/1968 se mai prevede, la art. 4, că „hotărârile
sunt supuse căilor de atac prevăzute de legea în vigoare la data
pronunțării lor”, deci, și căii de atac a revizuirii, pentru eventuala
retractare, în condițiile legii.
Ca urmare, în lipsa unei dispoziții contrare, instanța
competentă să soluționeze cererea de revizuire este
determinată de reglementarea în vigoare la data pronunțării
hotărârii atacate pe această cale, iar nu de aceea existentă în
momentul introducerii cererii de revizuire.
Așa fiind, în cazul cererii de revizuire, întregul ansamblu de
norme procedurale evidențiază aplicabilitatea regulii stabilite cu
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deliberând asupra recursului în interesul legii, constată
următoarele:
În practica instanțelor judecătorești s-a constatat că nu există
un punct de vedere unitar cu privire la instanța competentă să
judece cererea de revizuire în ipoteza în care, în urma
modificării normelor de procedură, instanța care a judecat cauza
în primă instanță nu mai are această competență.
Astfel, unele instanțe au apreciat că este competentă să
soluționeze cererea de revizuire instanța căreia i-ar reveni
competența să soluționeze fondul cauzei în momentul
introducerii cererii.
În sprijinul acestei opinii a fost invocat principiul activității legii
procesual penale.
Alte instanțe, dimpotrivă, au considerat că instanța care a
soluționat fondul cauzei rămâne competentă să judece și
cererea de revizuire, chiar dacă, la momentul introducerii
acesteia, competența de a judeca acea cauză în primă instanță
ar reveni unei alte instanțe.
Aceste din urmă instanțe au interpretat și aplicat corect
dispozițiile legii.
În adevăr, în conformitate cu dispozițiile art. 397 alin. 1 din
Codul de procedură penală, „Cererea de revizuire se adresează
procurorului de la parchetul de pe lângă instanța care a judecat
cauza în primă instanță”, care procedează la efectuarea actelor
de cercetare potrivit prevederilor art. 399 din același cod.
Consecvent acestei reglementări, legiuitorul a stabilit, prin
art. 401 din Codul de procedură penală, că este competentă să
judece cererea de revizuire instanța care a soluționat cauza în
primă instanță.
În raport cu aceste dispoziții ale legii care, având caracter
procedural, sunt de strictă interpretare și de imediată
aplicațiune, se impune, deci, să se considere că numai instanța
care a judecat cauza în primă instanță este competentă să
soluționeze cererea de revizuire, chiar dacă la data introducerii
cererii, datorită modificărilor de ordin legislativ intervenite, acea
instanță nu mai are competența de a judeca fondul cauzei în
primă instanță.
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valoare de principiu, prin art. 401 din Codul de procedură
penală, în conformitate cu care „Competentă să judece cererea
de revizuire este instanța care a judecat cauza în primă
instanță”, reglementare care, în succesiunea sa, este în deplină
concordanță și cu reglementarea dată competenței de efectuare
a actelor de cercetare, în care privință, potrivit art. 397 alin. 1
din același cod, „Cererea de revizuire se adresează procurorului
de la parchetul de pe lângă instanța care a judecat cauza în
primă instanță”.
A considera altfel ar însemna să fie schimbată natura juridică
de cale de atac de retractare a cererii de revizuire, menită să
asigure exercitarea autocontrolului de către însăși instanța care

s-a pronunțat asupra fondului procesului, ceea ce ar fi
inadmisibil.
Evident, în cazul în care instanța care a soluționat fondul
cauzei a fost între timp desființată, un asemenea mod de a
proceda nu ar mai fi posibil. De aceea, numai într-o astfel de
situație, chiar dacă actualul Cod de procedură penală și legea
de punere a sa în aplicare nu conțin nicio dispoziție în această
privință, se impune să fie determinată competența de
soluționare a cererii de revizuire potrivit normelor de competență
în vigoare în momentul introducerii cererii, în sensul
precedentelor reglementări cuprinse în art. 576 alin. 2 din Codul
de procedură penală anterior.

În consecință, în temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și al art. 4142 din Codul de
procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii și a se stabili că soluționarea cererii de revizuire revine în
competența instanței care a judecat cauza în primă instanță, chiar dacă, la momentul introducerii cererii, datorită modificării
dispozițiilor procedurale, aceasta nu mai are competența de a soluționa fondul cauzei în primă instanță.
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Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
În aplicarea dispozițiilor art. 401 din Codul de procedură penală, stabilesc:
Instanța competentă să soluționeze cererea de revizuire este instanța care a judecat cauza în primă instanță, chiar dacă,
la momentul introducerii cererii, datorită modificării dispozițiilor legii procesual penale, aceasta nu mai avea competența de a
judeca fondul cauzei în primă instanță.
Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedură penală.
Pronunțată, în ședință publică, astăzi, 9 octombrie 2006.

Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei
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prof. univ. dr. NICOLAE POPA
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