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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 modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004
pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
În temeiul art. 42 și al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare,
Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.
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specifice la Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și
bărbați, în calitate de membru;
— domnul deputat Ciontu Corneliu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Conservator, trece de la Comisia
pentru buget, finanțe și bănci la Comisia pentru sănătate și
familie, în calitate de membru;
— încetează calitatea de membru al Comisiei pentru
tehnologia informației și comunicațiilor a domnului deputat
Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu, aparținând Grupului parlamentar
al Partidului Democrat-Liberal;
— doamna deputat Bușoi Diana Maria, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnată în
calitate de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă;
— domnul deputat Codîrlă Liviu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitate de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă și al Comisiei pentru tehnologia informației și
comunicațiilor;
— domnul deputat Fuia Stelian, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitate de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară și servicii specifice;
— domnul deputat Piteiu Marcel Adrian, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitate de membru al Comisiei pentru industrii și servicii;
— domnul deputat Popescu Corneliu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitate de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă.
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Articol unic. — Hotărârea Camerei Deputaților nr. 42/2004
pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004,
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
— domnul deputat Zamfir Gabriel Sorin, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, trece de la Comisia
juridică, de disciplină și imunități la Comisia pentru industrii și
servicii, în calitate de membru;
— domnul deputat Ujeniuc Dragoș, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitate de membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități;
— încetează calitatea de membru al Comisiei pentru industrii
și servicii a domnului deputat Silaghi Ovidiu Ioan, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal;
— domnul deputat Andreica Romică, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, trece de la Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii
specifice la Comisia pentru tehnologia informației și
comunicațiilor, în calitate de membru;
— domnul deputat Hoinaru Marian, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, trece de la Comisia
pentru tehnologia informației și comunicațiilor la Comisia pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice,
în calitate de membru;
— domnul deputat Buzatu Dan Horațiu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, trece de la Comisia
pentru industrii și servicii la Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă, în calitate de membru;
— domnul deputat Puzdrea Dumitru, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, trece de la Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 februarie 2008, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

BOGDAN OLTEANU

București, 18 februarie 2008.
Nr. 8.
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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul de Telecomunicații Speciale și trecerea acestuia
în rezervă cu noul grad
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării
nr. 10 din 8 februarie 2008,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicații
Speciale,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnului colonel Sîrbu Mihai Ion i se acordă gradul de
general de brigadă cu o stea și trece în rezervă cu noul grad.
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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București, 19 februarie 2008.
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DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Apărării și trecerea acestuia în rezervă
cu noul grad
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării
nr. 9 din 8 februarie 2008,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Andrașiu Ioan Mircea i se acordă gradul de
general de brigadă cu o stea și trece în rezervă cu noul grad.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 19 februarie 2008.
Nr. 274.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul următor a unui amiral
din Ministerul Apărării și trecerea acestuia în rezervă
cu noul grad
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării
nr. 8 din 8 februarie 2008,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul contraamiral cu două stele Costi Ștefan Ioan-Ghünter
se înaintează în gradul de viceamiral cu trei stele și trece în rezervă cu noul grad.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.

an

PRIM-MINISTRU

pe

rs
o

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

ii
g

ra

tu

ite

a

București, 19 februarie 2008.
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DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul de Telecomunicații Speciale și trecerea acestuia
în rezervă cu noul grad
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării
nr. 9 din 8 februarie 2008,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicații
Speciale,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Anton Dumitru Dumitru-Sorin i se acordă
gradul de general de brigadă cu o stea și trece în rezervă cu noul grad.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 19 februarie 2008.
Nr. 276.
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ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
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Având în vedere faptul că Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, în forma actuală,
generează disfuncționalități grave în activitatea de sprijinire a românilor din afara granițelor,
luând în considerare faptul că Departamentul pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni derulează programe și proiecte
de finanțare pentru susținerea activității organizațiilor și asociațiilor românești din afara frontierelor a căror continuitate ar fi afectată
de aplicarea prevederilor legii, mai ales că vizează organizarea unor cursuri de limba română, finanțarea presei de limba română
și susținerea activității organizațiilor reprezentative menite să le apere etnicilor români drepturile în relația cu autoritățile din statele
de cetățenie,
ținând seama de faptul că aplicarea acestei legi are consecințe negative directe asupra etnicilor și cetățenilor români care
așteaptă sprijinul statului român în efortul lor de păstrare a identității românești,
este necesar să se modifice acele prevederi care afectează negativ activitatea în domeniu, creând disfuncționalități în
derularea activității de susținere a comunităților românești, având în vedere că vizează interesul public și interesele naționale ale
României, astfel încât constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.
În temeiul art. 115 alin.(4) din Constituția României, republicată,
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vecinătăți și al respectării drepturilor și libertăților fundamentale
ale omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând
minorităților naționale;
e) inventarierea și protejarea bunurilor culturale, a
monumentelor istorice, religioase și culturale aparținând
moștenirii culturale și spirituale românești din afara frontierelor
României;
f) acordarea unei atenții deosebite sprijinirii comunităților
românești vulnerabile sau amenințate, care prezintă un risc
ridicat de asimilare sau a căror componență numerică este în
continuă scădere;
g) stabilirea cadrului instituțional și juridic pe care statul
român îl pune în slujba intereselor românilor de pretutindeni.”
3. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)—d) vor fi exercitate
pe teritoriul României de cetățenii români identificați ca
beneficiari ai prezentei legi, în aceleași condiții ca toți cetățenii
români, potrivit Constituției României, republicată.”
4. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc trei noi
alineate, alineatele (5)—(7), cu următorul cuprins:
„(5) În relația cu cetățenii români cu domiciliul sau reședința
în străinătate, care prestează în afara teritoriului României
activități lucrative, autoritățile române cu competențe în domeniu
au următoarele obligații:
a) de a veghea la respectarea și protecția drepturilor
acestora, conform tratatelor, convențiilor și acordurilor în
vigoare;
b) de a oferi asistență și consiliere, precum și de a derula
campanii de informare pentru a facilita integrarea socioprofesională a acestora în societatea românească;
c) de a facilita inserția socială a acestora și pe piața muncii
din România;
d) de a sprijini întărirea legăturilor culturale, lingvistice,
economice și sociale cu România și cu comunitățile locale de
unde provin;
e) de a promova educația în limba română și de a facilita
accesul acestora la valorile patrimoniului cultural românesc în
țările de reședință ale acestora;
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Art. I. — Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat
românilor de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 792 din 21 noiembrie 2007, se modifică
și se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — (1) Prezenta lege reglementează:
a) drepturile persoanelor care își asumă în mod liber
identitatea culturală română — persoanele de origine română
și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, care
locuiesc în afara frontierelor României, denumite în continuare
români de pretutindeni;
b) rolul și îndatoririle autorităților competente din România în
domeniul sprijinului acordat românilor de pretutindeni.
(2) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte:
a) persoanele aparținând minorităților naționale, minorităților
lingvistice sau grupurilor etnice autohtone existente în statele
din vecinătatea României, indiferent de etnonimul folosit;
b) românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia
română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu
domiciliul sau reședința în străinătate care prestează în afara
teritoriului României activități lucrative.”
2. După articolul 3 se introduce un nou articol,
articolul 31, cu următorul cuprins:
„Art. 31. — Prezenta lege instituie măsurile-cadru pe care
autoritățile române sunt obligate să le adopte pentru:
a) păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice,
culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni, în
conformitate cu standardele și practicile europene și
internaționale în materie;
b) dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de
pretutindeni, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare
identitară și a spiritualității românești specifice a acestora, în
conformitate cu legislația română, precum și cu normele
europene și internaționale relevante;
c) sprijinirea organizațiilor și asociațiilor culturale
reprezentative ale românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii
unui parteneriat eficient care să urmărească promovarea
imaginii României și a românilor în rândul opiniei publice din
statele de reședință;
d) consolidarea valorilor culturale și spirituale românești, în
conformitate cu principiile suveranității teritoriale, al bunei

an

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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diplomat pentru relația cu românii de pretutindeni, cu încadrarea
în numărul de posturi aprobat și în fondurile alocate cu această
destinație.
(6) Fondurile pentru funcționarea D.R.R.P. și realizarea
proiectelor destinate românilor de pretutindeni se asigură de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(7) Atribuțiile principale ale Ministerului Afacerilor Externe,
prin structura sa specializată, D.R.R.P., sunt următoarele:
a) elaborează și aplică, în colaborare cu alte instituții cu
competențe în domeniu, strategiile guvernamentale, programele
și strategiile sectoriale destinate românilor de pretutindeni;
b) elaborează, propune și avizează proiecte de acte
normative consacrate consolidării raporturilor statului roman cu
românii de pretutindeni și participă la elaborarea și negocierea
tratatelor și a altor documente internaționale care au incidență
asupra situației românilor de pretutindeni;
c) asigură participarea părții române în comisiile mixte privind
minoritățile naționale, stabilite în temeiul tratatelor internaționale
la care România este parte;
d) dezvoltă parteneriate cu asociațiile și organizațiile
reprezentative ale românilor care trăiesc în afara granițelor, prin
acordarea de finanțări nerambursabile către entități publice sau
private din țară și din afara frontierelor României, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării
finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau
acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și
a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului
de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul
Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, cu
modificările ulterioare, în vederea exercitării drepturilor culturale
prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor
proiecte specifice, în beneficiul românilor de pretutindeni;
e) stabilește și dezvoltă raporturi de parteneriat cu structurile
guvernamentale însărcinate cu problematica minorităților
naționale din țările de cetățenie, pentru asigurarea drepturilor
persoanelor aparținând minorității naționale românești, pe
principiul reciprocității și conform normelor internaționale în
materie;
f) dezvoltă relații de parteneriat cu organizațiile și instituțiile
internaționale care se ocupă de supravegherea respectării
drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;
g) monitorizează modul în care au loc conservarea și
afirmarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a
românilor de pretutindeni;
h) colaborează strâns cu structurile parlamentare, cultele
recunoscute legal, instituțiile și organizațiile neguvernamentale
cu competențe în domeniu;
i) sprijină înființarea și dezvoltarea instituțiilor mass-media
scrisă și audiovizuală ale românilor de pretutindeni;
j) sprijină casele limbii și culturii române și centrele culturale
ale comunităților românești de pretutindeni;
k) sprijină consolidarea catedrelor, lectoratelor și bibliotecilor
de limbă română din străinătate, precum și înființarea unor
catedre de românistică;
l) sprijină elaborarea de studii, cercetări și monografii în
zonele locuite de români de pe teritoriul altor state;
m) sprijină acțiunile de cercetare, restaurare, conservare și
punere în valoare a patrimoniului cultural românesc din afara
granițelor României;
n) contribuie la construirea și restaurarea unor monumente
civile și militare, precum și a unor locașuri de cult ale românilor
de pretutindeni;
o) asigură protejarea, susținerea și revitalizarea tradițiilor și
obiceiurilor locale românești în zonele locuite de români de pe
teritoriul altor state.
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f) de a încuraja consolidarea mediului asociativ românesc din
afara granițelor care are ca obiect acordarea asistenței la nivel
cultural și social a membrilor, de informare și consiliere.
(6) În aceleași condiții ca toți cetățenii români, potrivit
Constituției României, republicată, cetățenii români cu domiciliul
sau reședința în străinătate, care prestează în afara teritoriului
României activități lucrative, se bucură de toate drepturile
conferite de legea română.
(7) Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate,
care prestează în afara teritoriului României activități lucrative,
au următoarele drepturi:
a) de a obține informații asupra legislației românești în
materie, în special cu privire la reglementări care pot afecta
interesele lor legitime;
b) de a adresa autorităților propuneri și recomandări pe teme
de interes ale politicii de sprijinire a comunităților românești.”
5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Românii de pretutindeni beneficiază de
drepturile prevăzute în prezenta lege, pe baza îndeplinirii
următoarelor condiții:
a) declară pe propria răspundere, pe baza voinței liber
exprimate, cu respectarea condițiilor prevăzute de Convenția-cadru
pentru protecția minorităților naționale, că își asumă identitatea
culturală română, indiferent de denumirea folosită în statul de
cetățenie sau reședință pentru desemnarea minorității sau
comunității respective;
b) posedă cunoștințe de limba română corespunzătoare.
(2) Declarația prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea
cunoștințelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează la sediul
misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din statul
de cetățenie sau reședință, cu sprijinul Ministerului Afacerilor
Externe, prin Departamentul pentru Relațiile cu Românii de
Pretutindeni, denumit în continuare D.R.R.P., sau la sediul
D.R.R.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Modelul
declarației și modalitatea de certificare sunt prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta lege.
(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute de prezenta
lege, declarația prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie însoțită de un
document de identitate valabil, emis de autoritățile statului de
cetățenie.
(4) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului minor
care nu a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de părinții sau
reprezentanții legali ai acestuia, în prezența sa, iar declarația pe
propria răspundere pentru beneficiarul minor care a împlinit
vârsta de 14 ani va fi făcută de acesta, cu consimțământul și în
prezența părinților sau a reprezentanților legali.
(5) Datele cu privire la românii de pretutindeni vor fi păstrate
de către Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea legislației
în vigoare în materia protecției datelor personale.”
6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 6. — (1) Autoritatea competentă din România pentru
aplicarea, respectiv coordonarea aplicării prevederilor prezentei
legi este Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P.
(2) Alte instituții din România cu competențe în domeniu,
potrivit legislației în vigoare, vor acorda întregul sprijin D.R.R.P.
din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de parteneriat
instituțional.
(3) Pentru aplicarea prezentei legi, D.R.R.P. își desfășoară
activitatea ca structură fără personalitate juridică în cadrul
Ministerului Afacerilor Externe.
(4) D.R.R.P. este condus de un secretar de stat, numit de
primul-ministru. În exercitarea funcției, secretarul de stat emite
ordine cu caracter individual.
(5) Ministerul Afacerilor Externe va asigura prezența, în
cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României
din statele unde există însemnate comunități românești, a unui
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scopul conturării unui cadru adecvat comunicării pe segmente
socioprofesionale distincte;
g) dezvoltarea de activități specifice, în beneficiul culturii, al
civilizației naționale și al imaginii României în lume;
h) conceperea de proiecte și programe educaționale pentru
membrii comunităților românești de pretutindeni;
i) editarea unor lucrări de referință privind problematica
comunităților românești.
(3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit
prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului din sectorul
bugetar.
(4) Institutul derulează programe de pregătire pentru
însușirea terminologiei de specialitate a instituțiilor de
învățământ, ale căror cursuri le vor urma persoanele care
exercită drepturile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)—d), și pentru
promovarea valorilor culturale românești.
(5) Studenții și cursanții Institutului pot fi bursieri ai statului
român, beneficiază de cazare gratuită în spațiile Institutului și
pot beneficia de cazare gratuită în căminele studențești pe
perioada anului pregătitor.
(6) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se
finanțează din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(7) Veniturile proprii provin din:
a) activități de cercetare științifică;
b) asistență de specialitate și consultanță;
c) sprijin financiar acordat de organismele internaționale;
d) donații, sponsorizări, precum și alte resurse legal
constituite.
(8) Persoanele care exercită drepturile prevăzute la art. 4
alin. (1) lit. b)—d) beneficiază de cazare gratuită în cămine
studențești pe perioada efectuării studiilor în România, cu
condiția dovedirii resurselor insuficiente, în condițiile legale
prevăzute pentru cetățenii români.
(9) Autoritățile administrației publice locale din unitățile
administrativ-teritoriale în care se realizează activitățile
organizate sau coordonate de către Institut vor acorda asistența
necesară pentru a asigura, în condițiile convenite, spațiile și
echipamentele corespunzătoare pe durata activităților
respective.
(10) În scopul desfășurării activității Institutului, clădirea
situată în localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, proprietate
publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor
Externe, se transmite în folosința exclusivă a Institutului,
împreună cu terenul și celelalte bunuri mobile și imobile
aferente.”
12. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 13. — (1) Prezentul act normativ nu aduce atingere
competențelor Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,
Ministerului Economiei și Finanțelor, Institutului Cultural Român
sau ale altor instituții românești de profil în ceea ce privește
acordarea de burse pentru cetățeni ai altor state de origine
etnică română, cetățeni români cu domiciliul în străinătate și
cetățeni străini și nici în ceea ce privește sprijinul material
acordat de aceste instituții pentru biblioteci, edituri, publicații,
instituții de învățământ, asociații și centre culturale, așezăminte
din țară și din străinătate, sprijin constând în publicații, cărți,
mobilier și alte dotări.”
13. La articolul 14, alineatele (2) și (3) se abrogă.
14. Se introduce anexa care are cuprinsul prevăzut în
anexa la prezenta ordonanță de urgență.
Art. II. — În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va adopta o hotărâre
care va reglementa structura organizatorică, statul de funcții,
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(8) D.R.R.P. inițiază, organizează sau sprijină orice alte
acțiuni considerate necesare și oportune pentru realizarea
obiectivelor prevăzute la art. 31.”
7. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni se
realizează de birourile permanente reunite ale Camerei
Deputaților și Senatului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor
Externe, prin D.R.R.P., iar cheltuielile privind organizarea și
desfășurarea Congresului Românilor de Pretutindeni se asigură
din bugetul Camerei Deputaților.”
8. La articolul 8, alineatele (2) și (4) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(2) Guvernul României va asigura Consiliului Românilor de
Pretutindeni un spațiu corespunzător.
...............................................................................................
(4) Consiliul Românilor de Pretutindeni furnizează informații,
analize și propuneri Parlamentului României, D.R.R.P. din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe, precum și celorlalte instituții
guvernamentale competente, cu care colaborează pentru
promovarea de inițiative legislative referitoare la românii de
pretutindeni, respectiv la realizarea și aplicarea programelor
destinate comunităților românești.”
9. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Ministerul Afacerilor Externe, prin D.R.R.P., va asigura
secretariatul tehnic al Consiliului Românilor de Pretutindeni și
asigură finanțarea activității acestuia.”
10. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. — În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Afacerilor
Externe, prin D.R.R.P., acordă finanțări nerambursabile
destinate derulării proiectelor asociațiilor, organizațiilor,
persoanelor juridice și fizice române și din state terțe în
beneficiul comunităților românești de pretutindeni, în urma unui
proces de evaluare și selecție realizat la nivelul Ministerului
Afacerilor Externe/D.R.R.P. și, după caz, în colaborare cu alte
instituții ale statului, în conformitate cu principiul transparenței
și prevederile legale în materie.”
11. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 12. — (1) Se reorganizează Centrul «Eudoxiu
Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni sub forma
Institutului «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de
pretutindeni, denumit în continuare Institutul, instituție publică
de interes național, cu personalitate juridică proprie, în
subordinea Ministerului Afacerilor Externe și în coordonarea
directă a secretarului de stat pentru românii de pretutindeni.
Institutul are sediul în municipiul București.
(2) Atribuțiile principale ale Institutului sunt:
a) promovarea valorilor culturii naționale în rândul
comunităților românești autohtone din vecinătatea României;
b) asigurarea, prin anul pregătitor, a cadrului necesar pentru
însușirea limbii, culturii și a civilizației românești de către bursierii
statului român;
c) perfecționarea cadrelor didactice care predau limba
română/în limba română în comunitățile românești din
vecinătatea României;
d) realizarea de studii, analize, cercetări privind comunitățile
românești din vecinătatea României, în parteneriat cu instituții
publice și organizații neguvernamentale de profil;
e) organizarea de evenimente cu caracter cultural, artistic,
stiințific, educațional, documentar, cu preponderență pentru
tinerii români din comunitățile aflate în vecinătatea României, în
colaborare cu alte instituții de specialitate;
f) facilitarea dialogului și a colaborării atât a personalităților
românești din afara granițelor, cât și a organizațiilor
reprezentative ale etnicilor români din vecinătatea României, în
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precum și regulamentul de funcționare ale Institutului „Eudoxiu
Hurmuzachi”.
Art. III. — Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat
românilor de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 792 din 21 noiembrie 2007, cu modificările
și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea
acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Răduță Dana Matache,
secretar de stat
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 13 februarie 2008.
Nr. 10.
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Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................................................................., cetățean(ă)
al(a) ......................................................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/pașaportul
seria .......... nr. ....................................., eliberat(ă) de ........................................................., domiciliat(ă)
în ......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................, declar prin voința mea liber exprimată
și pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română.
În această calitate înțeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul
acordat românilor de pretutindeni și să mi le exercit cu bună-credință, pentru afirmarea identității mele
culturale române.
Declar că datele de mai sus sunt corecte și că am luat cunoștință de prevederile Codului penal al
României privind falsul în înscrisuri (art. 288—293) și sancțiunile aplicabile.

Data ..

Semnătura 

Ministerul Afacerilor Externe al României, prin Departamentul pentru Relațiile cu Românii de
Pretutindeni/Ambasada României la .........................................................../Consulatul General al României
la ........................................................................., certifică faptul că prezenta declarație a fost dată de
dl/dna ...................................................................................................... pe propria răspundere și că sunt
îndeplinite condițiile prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat
românilor de pretutindeni.

Data .

Semnătura .
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

ORDIN
privind procedura de transfer al sumelor recuperate în România reprezentând creanțe stabilite
în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și de transfer al sumelor recuperate
de autoritățile competente din alte state membre, reprezentând creanțe stabilite în România
În temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 204 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
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Europene”, „Referat privind transferul sumelor recuperate în alte
state membre ale Uniunii Europene, reprezentând creanțe
stabilite în România” și „Referat privind stingerea obligațiilor
fiscale restante recuperate în alte state membre ale Uniunii
Europene”, ale căror modele și conținuturi sunt prevăzute în
anexele nr. 1—5 la procedură.
Art. 2. — Direcția Generală a Finanțelor Publice a
Municipiului București, cu administrațiile finanțelor publice ale
sectoarelor 1—6, Direcția generală de administrare a marilor
contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene
și organele fiscale teritoriale subordonate acestora 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 transfer al sumelor
recuperate în România reprezentând creanțe stabilite în alte
state membre ale Uniunii Europene, precum și de transfer al
sumelor recuperate de autoritățile competente din alte state
membre, reprezentând creanțe stabilite în România, prevăzută
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Pentru aplicarea procedurii prevăzute la alin. (1) vor fi
utilizate formularele „Referat privind transferul sumelor
recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state membre
ale Uniunii Europene”, „Notă pentru plata la extern a sumelor
aferente creanțelor stabilite în alte state membre ale Uniunii
Europene”, „Informare privind solicitarea de asistență la
recuperare pentru creanțe stabilite în România privind sumele
ce urmează a fi încasate în alte state membre ale Uniunii
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p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
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București, 11 februarie 2008.
Nr. 395.

ex
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PROCEDURA
de transfer al sumelor recuperate în România reprezentând creanțe stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene,
precum și de transfer al sumelor recuperate de autoritățile competente din alte state membre,
reprezentând creanțe stabilite în România
A. Dispoziții generale
1. Pentru efectuarea procedurii de transfer al sumelor
recuperate în cadrul activității de asistență la recuperare,
prevăzută la cap. XIII — „Aspecte internaționale” din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în/din
străinătate, prin intermediul instituțiilor de credit, competența
revine Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenți
din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului
București, atât pentru activitatea proprie, cît și pentru activitatea
celorlalte organe fiscale definite la pct. A.4.
2. În vederea efectuării procedurii de transfer în/din
străinătate, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului
București va completa protocolul/convenția încheiat/încheiată
cu instituția de credit, pentru efectuarea transferului sumelor în
lei/valută în/din străinătate, precum și pentru transformarea în
lei a sumelor în valută, reprezentând creanțe stabilite în
România, recuperate și virate de către autoritățile competente
din statele membre ale Uniunii Europene.

3. Recuperarea creanțelor se face în moneda națională a
statului în care se află sediul autorității solicitate. Întregul
cuantum al creanței recuperate se transferă în moneda
națională a statului în care se află sediul autorității solicitate,
către autoritatea solicitantă, în luna următoare datei la care s-a
realizat recuperarea.
4. În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai
jos au următoarele semnificații:
a) organ fiscal competent — organul fiscal în a cărui rază
teritorială își are domiciliul fiscal debitorul pentru care s-a primit
ori s-a formulat o cerere de recuperare sau organul fiscal
desemnat potrivit art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
b) unitatea Trezoreriei Statului arondată — unitatea
Trezoreriei Statului a organului fiscal competent.
5. Formularele „Referat privind transferul sumelor recuperate
reprezentând creanțe stabilite în alte state membre ale Uniunii
Europene”, „Notă pentru plata la extern a sumelor aferente
creanțelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene”,
„Informare privind solicitarea de asistență la recuperare pentru
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sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state membre ale
Uniunii Europene”, întocmită distinct pentru fiecare debitor,
conform cererii de recuperare comunicate de autoritatea
solicitantă.
8. În ziua lucrătoare imediat următoare încasării sumelor în
contul colector 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a
creanțelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene”,
deschis pe numele Direcției Generale a Finanțelor Publice a
Municipiului București la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate
Publică a Municipiului București, aceasta va transmite
Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenți o copie
a extrasului de cont.
9. Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți din
cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului
București verifică, în baza extraselor de cont transmise conform
prevederilor pct. 8, dacă sumele încasate în contul 50.86.01
„Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în alte state
membre ale Uniunii Europene”, deschis pe numele Direcției
Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București la
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului
București, corespund cu sumele din „Notele pentru plata la
extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state
membre ale Uniunii Europene”, comunicate de organul fiscal
competent, și întocmește ordinul de plată pentru transferul
sumelor în contul în lei deschis pe numele Direcției Generale a
Finanțelor Publice a Municipiului București la instituția de credit.
10. Imediat după îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 9,
Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți va întocmi
ordinele de plată pentru virarea la extern a sumelor în lei înscrise
în „Notele pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor
stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene”, reținând
exemplarul 2 al notelor, pentru arhivare.
11. După efectuarea transferului la extern, Serviciul de
administrare a contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției
Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București restituie
organelor fiscale competente exemplarul 3 al „Notelor pentru
plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state
membre ale Uniunii Europene”, pe care confirmă că operațiunea
privind plata la extern a fost efectuată, conform extrasului de
cont eliberat de instituția de credit. Exemplarul 3 al „Notelor
pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în
alte state membre ale Uniunii Europene” va fi însoțit de o copie
a extrasului de cont eliberat de instituția de credit privind sumele
transferate, precum și comisioanele aferente acestor transferuri.
12. Organul fiscal competent, după primirea exemplarului 3
al „Notelor pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor
stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene” și a copiei
extrasului de cont prevăzut la pct. 11, va proceda la întocmirea
procesului-verbal privind cheltuielile de executare silită, care
constituie titlu executoriu, pentru comisioanele bancare aferente
plății la extern, în vederea recuperării de la debitori.
13. Pentru activitatea proprie, Serviciul de administrare a
contribuabililor nerezidenți va aplica în mod corespunzător
dispozițiile prevăzute la pct. 1—12 de mai sus și va întocmi două
exemplare ale „Referatului privind transferul sumelor recuperate
reprezentând creanțe stabilite în alte state membre ale Uniunii
Europene” și un exemplar al „Notei pentru plata la extern a
sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state membre ale
Uniunii Europene”.
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creanțe stabilite în Romania privind sumele ce urmează a fi
încasate în alte state membre ale Uniunii Europene”, „Referat
privind transferul sumelor recuperate în alte state membre ale
Uniunii Europene, reprezentând creanțe stabilite în România” si
„Referat privind stingerea obligațiilor fiscale restante recuperate
în alte state membre ale Uniunii Europene” sunt prevăzute în
anexele nr. 1—5 la prezenta procedură și fac parte integrantă
din aceasta.
B. Procedura de transfer al sumelor recuperate în
România reprezentând creanțe stabilite în alte state
membre ale Uniunii Europene
1. Pentru aplicarea procedurii de transfer al sumelor în lei
recuperate, reprezentând creanțe stabilite în alte state membre,
se deschide contul 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a
creanțelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene”,
pe codul de identificare fiscală al debitorului, la unitatea
Trezoreriei Statului arondată organului fiscal competent.
2. În vederea realizării transferului sumei în lei recuperate,
organul fiscal competent va întocmi în 3 exemplare, în original,
atât „Referatul privind transferul sumelor recuperate
reprezentând creanțe stabilite în alte state membre ale Uniunii
Europene”, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, cât și
„Notă pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor
stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene”, prevăzută
în anexa nr. 2 la prezenta procedură, din care câte un exemplar
se arhivează la organul fiscal competent.
3. Suma minimă pentru începerea procedurii de transfer este
de cel puțin 1.500 de euro, la cursul din data semnării de către
autoritatea solicitantă a cererii de recuperare, cu excepția
situației în care până la transferul integral al sumei înscrise în
cererea de recuperare a rămas de plată o sumă mai mică de
1.500 de euro.
4. Organul fiscal competent va transmite, în primele 5 zile
lucrătoare ale lunii în care trebuie să se efectueze transferul,
„Referatul privind transferul sumelor recuperate reprezentând
creanțe stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene”
(exemplarul 2) către unitatea Trezoreriei Statului arondată
acestuia.
5. Unitatea Trezoreriei Statului arondată organului fiscal
competent, la data primirii referatului prevăzut la pct. 4, va
întocmi ordinul de plată prin care se virează debitele recuperate,
din contul 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a creanțelor
stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene” în contul
50.86.01 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite
în alte state membre ale Uniunii Europene”, deschis pe numele
Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București
la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului
București, și va transmite organului fiscal competent extrasul de
cont în care a fost evidențiată această operațiune.
6. Organul fiscal competent verifică în ziua lucrătoare imediat
următoare, în baza extrasului de cont transmis de unitatea
Trezoreriei Statului arondată, dacă suma virată, conform
referatului prevăzut la pct. 4, în contul deschis pe numele
Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București
la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului
București, corespunde cu suma din „Notele pentru plata la
extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state
membre ale Uniunii Europene”.
7. În același termen prevăzut la pct. 4, organul fiscal
competent va transmite către Serviciul de administrare a
contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției Generale a
Finanțelor Publice a Municipiului București al 3-lea exemplar al
„Referatului privind transferul sumelor recuperate reprezentând
creanțe stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene”,
însoțit de exemplarele 2 și 3 ale „Notei pentru plata la extern a
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organelor fiscale competente, iar un exemplar va fi reținut pentru
arhivare.
7. Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți va
transmite organelor fiscale competente copii de pe extrasele de
cont în valută/lei ale conturilor deschise la instituția de credit, în
același termen, respectiv în primele 5 zile lucrătoare ale lunii
următoare efectuării transferului prevăzut la pct. 5.
8. Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a
Municipiului București, pe baza „Referatului privind transferul
sumelor recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene,
reprezentând creanțe stabilite în România”, va întocmi în ziua
lucrătoare imediat următoare primirii acestuia ordinele de plată
privind transferul sumelor în lei din contul 50.86.02 „Disponibil
din executarea silită a creanțelor stabilite în România și
recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene”, deschis
pe numele Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului
București, în conturile 50.86.02 „Disponibil din executarea silită
a creanțelor stabilite în România și recuperate în alte state
membre ale Uniunii Europene”, deschise la unitățile Trezoreriei
Statului arondate organelor fiscale competente, pe codul de
identificare fiscală al debitorilor.
9. Organele fiscale competente vor întocmi, în două
exemplare, „Referatul privind stingerea obligațiilor fiscale
restante recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene”,
prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură, și vor proceda la
stingerea parțială/integrală a obligațiilor fiscale restante ale
debitorului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu
sumele înscrise în extrasul de cont/fișierul de plăți transmis de
către unitățile de trezorerie arondate acestora, în ziua lucrătoare
imediat următoare primirii sumelor în cont. Cu sumele virate în
lei se sting integral creanțele înscrise în cererea de recuperare,
dacă acestea reprezintă acel echivalent în valută astfel cum a
fost stabilit la data semnării cererii de recuperare. Verificarea
sumelor în valută se va efectua de către organele fiscale
competente, în baza copiilor de pe extrasele de cont în valută
eliberate de instituția de credit și transmise de către Serviciul de
administrare a contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției
Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.
10. Organele fiscale competente vor înainta un exemplar al
„Referatului privind stingerea obligațiilor fiscale restante
recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene” unității de
trezorerie arondată, în vederea virării sumelor încasate, din
conturile 50.86.02 „Disponibil din executarea silită a creanțelor
stabilite în România și recuperate în alte state membre ale
Uniunii Europene”, deschise la unitățile de trezorerie arondate,
în conturile de venituri bugetare aferente obligațiilor fiscale
înregistrate în evidența analitică pe plătitori.
11. Eventualele diferențe în plus reprezentând sume virate
în lei în contul 50.86.02 „Disponibil din executarea silită a
creanțelor stabilite în România și recuperate în alte state
membre ale Uniunii Europene” potrivit pct. 9, față de creanțele
fiscale înregistrate în evidența analitică pe plătitor, se fac venit
la bugetul de stat și se virează în contul 20.36.01.50 „Venituri
ale bugetului de stat — alte venituri”.
12. Pentru activitatea proprie, Serviciul de administrare a
contribuabililor nerezidenți va aplica în mod corespunzător
dispozițiile prevăzute la pct. 1—11 de mai sus și va întocmi un
exemplar al „Informării privind solicitarea de asistență la
recuperare pentru creanțe stabilite în România privind sumele
ce urmează a fi încasate în alte state membre ale Uniunii
Europene”, două exemplare ale „Referatului privind transferul
sumelor recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene,
reprezentând creanțe stabilite în România” și două exemplare
ale „Referatului privind stingerea obligațiilor fiscale restante
recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene”.
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C. Procedura de transfer al sumelor recuperate de
autoritățile competente din alte state membre, reprezentând
creanțe stabilite în România
1. Pentru aplicarea procedurii de transfer al sumelor
recuperate de autoritățile competente din alte state membre,
reprezentând creanțe stabilite în România, se deschide contul
50.86.02 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite
în România și recuperate în alte state membre ale Uniunii
Europene”, pe codul de identificare fiscală al debitorului, la
unitatea Trezoreriei Statului arondată organului fiscal competent.
2. În cazul cererilor de recuperare transmise altor autorități
din statele membre ale Uniunii Europene în vederea recuperării
unor creanțe stabilite în România, organele fiscale competente
vor indica conturile în valută deschise la instituția de credit pe
numele Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului
București.
3. La data semnării cererilor de recuperare, organele fiscale
competente vor întocmi în două exemplare, în original,
„Informarea privind solicitarea de asistență la recuperare pentru
creanțe stabilite în România privind sumele ce urmează a fi
încasate în alte state membre ale Uniunii Europene”, prevăzută
în anexa nr. 3 la prezenta procedură. Un exemplar al informării
va fi înaintat Serviciului de administrare a contribuabililor
nerezidenți din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a
Municipiului București, pentru luare la cunoștință, iar un
exemplar va fi arhivat de către organul fiscal competent.
4. Sumele în valută reprezentând creanțe stabilite în
România, recuperate de către autoritățile competente din statele
membre ale Uniunii Europene, virate în conturile de valută
deschise la instituția de credit pe numele Direcției Generale a
Finanțelor Publice a Municipiului București, vor fi transformate în
lei. Transformarea în lei se va efectua de către instituția de credit
utilizând cursul de schimb valabil la data primirii sumelor în
valută în cont, în baza protocolului/convenției încheiate cu
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București,
transferul în contul de disponibil în lei al acesteia efectuându-se
în aceeași zi, moment în care va avea loc și eliberarea extrasului
de cont doveditor.
5. În ziua lucrătoare imediat următoare eliberării extrasului
de cont în lei și în valută de la instituția de credit, Serviciul de
administrare a contribuabililor nerezidenți va întocmi ordinul de
plată, pentru transferul sumelor din contul în lei, deschis la
instituția de credit, în contul 50.86.02 „Disponibil din executarea
silită a creanțelor stabilite în România și recuperate în alte state
membre ale Uniunii Europene”, deschis pe numele Direcției
Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, la
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului
București.
6. În ziua lucrătoare imediat următoare efectuării transferului
prevăzut la pct. 5, Serviciul de administrare a contribuabililor
nerezidenți din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a
Municipiului București va identifica pe baza „Informărilor privind
solicitarea de asistență la recuperare pentru creanțe stabilite în
România privind sumele ce urmează a fi încasate în alte state
membre ale Uniunii Europene”, transmise de organele fiscale
competente, unitățile Trezoreriei Statului arondate acestora. În
primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare efectuării
transferului prevăzut la pct. 5, Serviciul de administrare a
contribuabililor nerezidenți va întocmi în 3 exemplare „Referatul
privind transferul sumelor recuperate în alte state membre ale
Uniunii Europene, reprezentând creanțe stabilite în România”,
prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură, din care un
exemplar va fi transmis Activității de Trezorerie și Contabilitate
Publică a Municipiului București, un exemplar va fi transmis
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ANEXA Nr. 1
la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice
a Municipiului București/Direcția generală
de administrare a marilor contribuabili —
Administrația Finanțelor Publice
Str. ................ nr. ......., localitatea ..............
Nr. ................. data ...................
R E F E R AT

fiz
i

Adresa
debitorului

Tip
creanță

or

Debitorul
PF/PJ

Cont
de disponibil
din care
se face
plata*)

el

CNP/
CUI/
NIF/
pașaport

an

Autoritatea
solicitantă

Cererea
autorității
solicitante
nr./data

Titlul
executoriu
nr./data

Suma
care
se transferă
(lei)

rs
o

Nr.
crt.

Statul
unde
a fost
stabilită
creanța

ce

privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene
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Având în vedere dispozițiile art. 185 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, suma recuperată urmează a fi transferată în luna următoare datei la care s-a realizat
recuperarea, în contul 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene”,
deschis pe numele Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate
Publică a Municipiului București.

(numele și prenumele)

L.S.

D
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tin

at

ex

cl

us

Conducătorul organului fiscal,
.............................

1. Denumire: Referat privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state membre ale Uniunii
Europene
2. Se utilizează: în baza art. 185 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Se întocmește: în 3 exemplare de către organul fiscal competent.
4. Circulă: — 1 exemplar la unitatea de trezorerie arondată;
— 1 exemplar la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției Generale a
Finanțelor Publice a Municipiului București.
5. Se arhivează: 1 exemplar la organul fiscal competent.
Pentru activitatea proprie a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, formularul:
1. se întocmește: în 2 exemplare de către Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți;
2. circulă: 1 exemplar la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;
3. se arhivează: 1 exemplar la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți.

*) Contul 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene”, deschis la unitatea Trezoreriei
Statului arondată organului fiscal.
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. 2
la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice
a Municipiului București/Direcția generală
de administrare a marilor contribuabili —
Administrația Finanțelor Publice
Str. ................ nr. ......., localitatea ..............
Nr. ................. data ...................
NOTĂ

pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene
Având în vedere Cererea nr.................., comunicată de .....................................

ce

(autoritatea solicitantă)

(statul)

ite

a

pe

rs
o

Datele de identificare ale băncii și contului beneficiarului sumei sunt:
Numărul de cont ...................................
Numele si adresa titularului contului 
Referință*) 

an

el

or

fiz
i

din ....................., în cazul persoanei fizice/juridice ....................................................................,
CNP/NIF/pașaport/CUI .., cu domiciliul/sediul în ..................., str. ............................ nr. ..........,
județul ................................, vă rugăm să dispuneți plata sumei de .............lei în contul autorității fiscale beneficiare
din ..................................

ii
g
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Conducătorul organului fiscal,
..................................................
(numele și prenumele)

rm
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Menționăm că plata sumei de . lei aferentă transferului la extern s-a efectuat cu ordinul de plată 
din data de ., conform extrasului de cont anexat, eliberat de instituția de credit.
Avizat
Director executiv,
...............................................
Șeful Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenți,
...............................................

1. Denumire: Notă pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene
2. Se utilizează: în baza art. 185 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Se întocmește: în 3 exemplare de către organul fiscal competent.
4. Circulă: 2 exemplare la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției Generale a Finanțelor
Publice a Municipiului București, din care unul se va întoarce, cu confirmarea că operațiunea privind plata la extern a fost efectuată,
la organul fiscal competent.
5. Se arhivează: 1 exemplar la organul fiscal competent.
Pentru activitatea proprie a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, formularul:
1. se întocmește: în 1 exemplar de catre Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți;
2. se arhivează: 1 exemplar la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți.

*) Se completează conform mențiunilor făcute de autoritatea solicitantă în cererea de recuperare.
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ANEXA Nr. 3
la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice
a Municipiului București/Direcția generală
de administrare a marilor contribuabili —
Administrația Finanțelor Publice
Str. ................ nr. ......., localitatea ..............
Nr. ................. data ...................

INFORMARE

Cerere
de recuperare

el

an

rs
o

pe

Nr./
data

Statul
Suma de încasat
Contul
CUI/
unde
Titlul
de disponibil
își are
Autoritatea Debitorul CNP/NIF/ Adresa executoriu
Cont
în care
Cuantum
PF/PJ pașaportul debitorului
sediul
solicitată
Tip
bancar
nr./dată se efectuează
debitorului
autoritatea
valută
aferent
plata creanței valută
lei
valutei solicitată

a

Unitatea
Organul
de
Nr.
fiscal
trezorerie
crt.
competent
arondată

or

fiz
i

ce

privind solicitarea de asistență la recuperare pentru creanțe stabilite în România privind sumele
ce urmează a fi încasate în alte state membre ale Uniunii Europene

tu
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1.
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2.

(numele și prenumele)

L.S.

D

es
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at

ex

cl
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in

Conducătorul organului fiscal,
........................................................

1. Denumire: Informare privind solicitarea de asistență la recuperare pentru creanțe stabilite în România privind sumele ce
urmează a fi încasate în alte state membre ale Uniunii Europene
2. Se utilizează: în baza art. 192 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
3. Se întocmește: în 2 exemplare de catre organul fiscal competent.
4. Circulă: 1 exemplar la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice
a Municipiului București.
5. Se arhivează: 1 exemplar la organul fiscal competent.
Pentru activitatea proprie a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, formularul:
1. se întocmește: în 1 exemplar de către Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți.
2. se arhivează: 1 exemplar la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți.
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. 4
la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice
a Municipiului București/Direcția generală
de administrare a marilor contribuabili —
Administrația Finanțelor Publice
Str. ................ nr. ......., localitatea ..............
Nr. ................. data ...................
R E F E R AT

privind transferul sumelor recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene reprezentând creanțe
stabilite în România

an

el

or

fiz
i

ce

Contul de
disponibil
în care
Titlul executoriu
se transferă
nr./data
suma
recuperată

Suma de transferat
Organul
fiscal
competent

lei

Contravaloarea
în valută (tip
valută)

rs
o

Nr.
crt.

Cerere
Statul
CUI/
CUI/
de recuperare
unde
CNP/
CNP/
își are Autoritatea
Debitorul
Debitorul
Adresa
Tip
Cont
NIF/
NIF/
sediul
solicitată Nr./ bancar PF/PJ
PF/PJ
debitorului creanță
Pașaportul
pașaportul
autoritatea
data aferent
debitorului
debitorului
solicitată
valutei

pe

1.

ra

tu

ite

a

2.

ăr

ii
g

Conducătorul organului fiscal,
..............................................

L.S.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

(Numele și prenumele)

1. Denumire: Referat privind transferul sumelor recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene reprezentând creanțe
stabilite în România
2. Se utilizează: în baza art. 192 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
3. Se întocmește: în 3 exemplare de către Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției
Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.
4. Circulă: — 1 exemplar la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;
— 1 exemplar la organul fiscal competent.
5. Se arhivează: 1 exemplar la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției Generale a
Finanțelor Publice a Municipiului București.
Pentru activitatea proprie a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, formularul:
1. se întocmește: în 2 exemplare de către Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți;
2. circulă: 1 exemplar la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;
3. se arhivează: 1 exemplar la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți.
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. 5
la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice
a Municipiului București/Direcția generală
de administrare a marilor contribuabili —
Administrația Finanțelor Publice
Str. ................ nr. ......., localitatea ..............
Nr. ................. data ...................
R E F E R AT

privind stingerea obligațiilor fiscale restante recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene

Titlul
executoriu

a

Cuantumul
creanței

Tipul impozitului

Suma distribuită
(lei)

Nr. cont
venituri bugetare

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

Nr.
crt.

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Potrivit Cererii de recuperare nr. ....................... în cazul debitorului ., din
localitatea ................., județul , str. ................., nr. , CUI/CNP/NIF/pașaport ,
autoritatea solicitată ................... din .......................... a recuperat suma de .. valută.
Cu suma de ...... lei, transferată în contul 50.86.02, „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în
România și recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene“, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului
București/Direcția generală de administrare a marilor contribuabili/Administrația Finanțelor Publice  a procedat la stingerea
creanțelor restante ale debitorului, conform dispozițiilor legale în vigoare, astfel:

(Numele și prenumele)

L.S.

at

ex

cl

us

iv

Conducătorul organului fiscal,
.............................

D

es

tin

1. Denumire: Referat privind stingerea obligațiilor fiscale restante recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene
2. Se utilizează: în baza art. 192 coroborat cu art. 169—171 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Se întocmește: în 2 exemplare de către organul fiscal competent.
4. Circulă: 1 exemplar la unitatea de trezorerie arondată.
5. Se arhivează: 1 exemplar la organul fiscal competent.
Pentru activitatea proprie a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, formularul:
1. se întocmește: în 2 exemplare de către Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți;
2. circulă: 1 exemplar la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;
3. se arhivează: 1 exemplar la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți.
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