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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 15
din 15 ianuarie 2008

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7231 alin. 2
coroborat cu art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
invocate, în realitate, critica vizând o problemă de aplicare a
legii, ceea ce excedează competenței Curții Constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de
neconstituționalitate.

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent
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Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 7231 alin. 2 coroborat cu art. 403 alin. 1 din
Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Compania
Națională a Uraniului din București în Dosarul nr. 20/197/2007 al
Judecătoriei Brașov.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare a fost legal îndeplinită.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.
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având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 18 iulie 2007, pronunțată în Dosarul
nr. 20/197/2007, Judecătoria Brașov a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 7231 alin. 2 coroborat cu art. 403 alin. 1 din
Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Compania
Națională a Uraniului din București.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține că, prin condiționarea suspendării executării
silite până la soluționarea contestației la executare de plata unei
cauțiuni cu o valoare ridicată, prohibitivă, dispozițiile art. 403 și
ale art. 7231 alin. 2 din Codul de procedură civilă contravin
prevederilor art. 21 din Constituție, care consacră liberul acces
la justiție și interdicția oricărei legi de a îngrădi exercitarea
acestui drept. Dispozițiile criticate încalcă și prevederile art. 44
alin. (1) și (3) din Constituție, întrucât sume importante sunt
indisponibilizate pentru o perioadă mare de timp, operând, în
realitate, o veritabilă expropriere de facto cu privire la aceste
sume.
Judecătoria Brașov apreciază excepția de neconstituționalitate
ca fiind neîntemeiată.
În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată
președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului
și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere
cu privire la excepția de neconstituționalitate.
Guvernul
consideră
neîntemeiată
excepția
de
neconstituționalitate având ca obiect dispozițiile art. 403 și ale
art. 7231 alin. 2 din Codul de procedură civilă, invocând în acest
sens jurisprudența constantă a Curții Constituționale în această
materie.
Avocatul Poporului apreciază că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate
fiind în deplină concordanță cu dispozițiile constituționale

D

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă
dispozițiile art. 7231 alin. 2 coroborat cu art. 403 alin. 1 din Codul
de procedură civilă, dispoziții care au următorul conținut:
— Art. 7231 alin. 2: „Dacă legea nu prevede altfel, cauțiunea
nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului
cererii, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în
bani, nu va depăși suma de 20 milioane lei.”;
— Art. 403 alin. 1: „Până la soluționarea contestației la
executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanța
competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o
cauțiune în cuantumul fixat de instanță, în afară de cazul în care
legea dispune altfel.”
Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă
prevederile constituționale cuprinse în art. 16 alin. (1) și (2) care
consacră principiul egalității în drepturi, art. 21 alin. (1) și (3)
privind liberul acces la justiție și dreptul la un proces echitabil,
art. 44 alin. (1) și (3) care consacră dreptul de proprietate
privată.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține
că asupra constituționalității dispozițiilor criticate s-a mai
pronunțat, de exemplu, prin Decizia nr. 346 din 18 septembrie
2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751
din 27 octombrie 2003, constatând netemeinicia criticilor
formulate.
Cu acel prilej, Curtea a statuat că dispozițiile art. 403 din
Codul de procedură civilă reglementează „posibilitatea instanței
de a suspenda executarea silită până la soluționarea
contestației la executare, dacă se depune o cauțiune al cărei
cuantum este fixat de instanță. Instituirea obligației de plată a
cauțiunii, ca o condiție a suspendării executării, are o dublă
finalitate, și anume, pe de o parte, aceea de a constitui o
garanție pentru creditor, în ceea ce privește acoperirea
eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii executării
silite, prin efectul suspendării acesteia, și, pe de altă parte, de a
preveni și limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare
drept de către debitorii rău-platnici.
Întrucât plata cauțiunii nu constituie o condiție de
admisibilitate a contestației la executare, ci exclusiv pentru a
putea solicita suspendarea executării silite, instituirea acestei
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proprietății private, Curtea constată că și aceasta este
neîntemeiată. Astfel, eliberarea cauțiunii în maximum 30 de zile
după soluționarea fondului cauzei, prin hotărâre irevocabilă,
potrivit art. 7231 alin. 3 din Codul de procedură civilă, dacă
partea interesată nu a formulat cerere pentru obligarea părții
adverse la plata de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate,
reprezintă o garanție a ocrotirii dreptului de proprietate, legea
instituind în mod expres termenul în care debitorul își poate
recupera suma plătită cu titlu de cauțiune.
Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine
reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale, atât soluția,
cât și considerentele cuprinse în deciziile anterioare își
păstrează valabilitatea și în cauza de față.

obligații nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica
accesul liber la justiție.
Curtea a constatat că, în condițiile în care, potrivit art. 126
alin. (2) din Constituție, legiuitorul ordinar este abilitat să
reglementeze competența și procedura de judecată, stabilind
cadrul organizatoric și funcțional în care se realizează accesul
liber la justiție, instituirea cauțiunii nu aduce nicio atingere
principiului constituțional pretins a fi încălcat. Sub acest aspect,
procedura contestației la executare asigură garanții suficiente
de ocrotire a accesului liber la justiție tuturor părților implicate în
proces, prin însuși faptul că le oferă posibilitatea de a contesta
executarea și de a solicita suspendarea acesteia”.
În ceea ce privește critica potrivit căreia art. 7231 alin. 2 din
Codul de procedură civilă contravine principiului garantării

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
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Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7231 alin. 2 coroborat cu art. 403 alin. 1 din Codul de
procedură civilă, excepție ridicată de Compania Națională a Uraniului din București în Dosarul nr. 20/197/2007 al Judecătoriei
Brașov.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 15 ianuarie 2008.
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Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
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D E C I Z I A Nr. 92
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
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— judecător
— procuror
— prim-magistrat-asistent
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referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) și (2)
din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului
nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a
petițiilor, excepție ridicată de Fundația Speranță în Democrație,
Pace și Sănătatea Lumii în Dosarul nr. 18.037/3/2006 al
Tribunalului Cluj — Secția mixtă de contencios administrativ și
fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare este legal îndeplinită.
Prim-magistratul-asistent referă că autorul excepției a depus
o cerere de amânare a soluționării cauzei la un alt termen de

judecată, prin care stăruie ca, în acest interval de timp, toate
autoritățile publice prevăzute de dispozițiile art. 30 din Legea
nr. 47/1992 să își comunice punctele de vedere.
Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii
formulate, întrucât comunicarea punctelor de vedere de către
autoritățile publice este facultativă.
Curtea, deliberând, pentru aceleași considerente, respinge
cererea formulată ca fiind neîntemeiată.
Cauza se află în stare de judecată.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind
inadmisibilă.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 26 octombrie 2007, pronunțată în Dosarul
nr. 18.037/3/2006, Tribunalul Cluj — Secția mixtă de
contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și
asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10
alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind
reglementarea activității de soluționare a petițiilor, excepție
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Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului
nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a
petițiilor, modificată prin Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea
ordonanței menționate, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002, care au următorul
cuprins: „ Art. 10. — (1) În cazul în care un petiționar adresează
aceleiași autorități sau instituții publice mai multe petiții, sesizând
aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să
primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la
toate petițiile primite.
(2) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă
petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție
publică greșit sesizată, cu același conținut, aceasta se clasează,
la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul că s-a
răspuns.”
În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții autorul
excepției invocă prevederile art. 11, 20, art. 51 alin. (4), art. 52
alin. (3) și art. 148 din Constituție, dispozițiile art. 1, art. 5—8,
art. 10, 11, 13, 14 și 17 din Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale, ale art. 1 și 3 din protocolul
adițional la această convenție, precum și ale „instrumentelor
juridice fundamentale ale Uniunii Europene”.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține
că aceasta a fost ridicată într-o cauză având ca obiect anularea
unui proces-verbal de contravenție. În aceste condiții, față de
obiectul cauzei, Curtea constată că dispozițiile criticate nu au
legătură cu soluționarea cauzei, motiv pentru care urmează ca
excepția de neconstituționalitate să fie respinsă ca fiind
inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (1) și (6) din Legea
nr. 47/1992, potrivit cărora: „(1) Curtea Constituțională decide
asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau
de arbitraj comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau
ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță
în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei. [...]
(6) Dacă excepția este inadmisibilă, fiind contrară
prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanța respinge printr-o
încheiere motivată cererea de sesizare a Curții
Constituționale.[...]”.
Așa fiind, instanța de judecată trebuia ea însăși să aplice
aceste dispoziții și, fără a mai sesiza Curtea Constituțională, să
respingă excepția de neconstituționalitate, întrucât soluționarea
cauzei nu depinde de aceste prevederi.
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ridicată de Fundația Speranță în Democrație, Pace și Sănătatea
Lumii într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații
în anulare împotriva unei decizii pronunțate într-un dosar ce
privea anularea unui proces-verbal de contravenție.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține că sintagmele „sesizând aceeași problemă” și
„greșit sesizată [...] aceasta se clasează”, ce sunt cuprinse la
art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
modificată prin Legea nr. 233/2002 de aprobare a ordonanței,
sunt contrare dispozițiilor art. 11, 20, art. 51 alin. (4), art. 52
alin. (3) și art. 148 din Constituție. Textele criticate sunt contrare
și dispozițiilor art. 1, art. 5—8, art. 10, 11, 13, 14 și 17 din
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, ale art. 1 și 3 din protocolul adițional la această
convenție, precum și „instrumentelor juridice fundamentale ale
Uniunii Europene”.
Tribunalul Cluj — Secția mixtă de contencios
administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări
sociale consideră că dispozițiile ce fac obiectul excepției de
neconstituționalitate nu contravin Constituției.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și
Avocatului Poporului pentru a-și comunica punctele de vedere.
Avocatul Poporului apreciază că excepția de
neconstituționalitate nu este întemeiată.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
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examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
concluziile procurorului, prevederile criticate, raportate la
dispozițiile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992,
reține următoarele:
Curtea a fost legal sesizată și este competentă, potrivit
dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale
art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția
de neconstituționalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și
al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța
Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată prin Legea nr. 233/2002 pentru
aprobarea ordonanței, excepție ridicată de Fundația Speranță în Democrație, Pace și Sănătatea Lumii în Dosarul nr. 18.037/3/2006
al Tribunalului Cluj — Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 5 februarie 2008.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Prim-magistrat-asistent,
Claudia Miu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 105
din 14 februarie 2008

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 481 alin. (1)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002
privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
plăților anticipate în contul tarifului de monitorizare pentru anul
2007.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
susține, în esență, că textul legal criticat contravine dispozițiilor
constituționale ale art. 56 alin. (2), potrivit cărora sistemul legal
de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor
fiscale. Aceasta, deoarece orice persoană care are calitatea de
furnizor de rețele publice de comunicații electronice, furnizor de
servicii de comunicații electronice destinate publicului sau
furnizor de servicii poștal are obligația de a plăti „sume
exorbitante în avans, pentru anul următor, pentru o activitate din
care nu s-a obținut niciun profit sau pe care nu a practicat-o,
fiind doar în obiectul de activitate”. În plus, se susține că „este
neconstituțional să taxezi ceea ce nu este venit”, mai ales în
condițiile în care furnizorul — în speță, autorul excepției — nu
are ca obiect al activității de bază prestarea de servicii poștale.
Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios
administrativ și fiscal apreciază că reglementarea cuprinsă în
art. 481 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 79/2002 este în concordanță cu prevederile art. 56 alin. (2)
din Constituție, neîncălcându-se principiul așezării juste a
sarcinilor fiscale.
Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la
excepția de neconstituționalitate.
Guvernul, în argumentarea punctului său de vedere,
menționează că nu se poate reține neconstituționalitatea
dispozițiilor art. 481 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 79/2002, care reglementează tariful de
monitorizare anual, față de prevederile art. 56 alin. (2) din
Constituție, întrucât acesta nu poate fi asimilat taxelor sau
impozitelor, având altă natură juridică. Indică, în acest sens,
jurisprudența în materie a Curții Constituționale, respectiv
Decizia nr. 517 din 11 octombrie 2005, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 23 noiembrie 2005.
Avocatul Poporului, prin punctul de vedere transmis Curții
Constituționale, consideră că dispozițiile art. 481 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 sunt
constituționale. Este indicată Decizia nr. 43/2003 prin care
Curtea Constituțională a reținut, de principiu, că este dreptul
suveran al legiuitorului de a aprecia întinderea și amploarea
măsurilor pe care le stabilește prin lege, iar sub aspectele
practice pe care le-ar presupune o apreciere asupra oportunității
vreunei măsuri, Curtea nu numai că nu s-ar putea pronunța, dar
n-ar putea să completeze sau să schimbe măsuri legislative
existente, devenind, astfel, „legislator pozitiv”.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 481 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare
a comunicațiilor, excepție ridicată de Societatea Comercială
„Touring Europabus România” — S.R.L. din București în Dosarul
nr. 2.087/2/2007 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal.
La apelul nominal răspunde partea Autoritatea Națională
pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației,
prin consilier juridic Cristina Elena Crețu, cu delegație depusă la
dosar. Lipsește autorul excepției, față de care procedura de
citare a fost legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul părții prezente pentru a-și exprima punctul de vedere
față de excepția de neconstituționalitate ridicată. Aceasta solicită
respingerea excepției ca neîntemeiată, arătând că în acest sens
s-a pronunțat Curtea Constituțională prin Decizia nr. 880 din
16 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 760 din 9 noiembrie 2007. Întrucât, față de cauza
examinată în precedent, nu au intervenit elemente noi, atât
considerentele, cât și soluția pronunțate de Curte cu acel prilej
își mențin valabilitatea și în prezentul dosar. Depune note scrise.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției ca neîntemeiată, indicând, în sprijinul
opiniei sale, Decizia nr. 880/2007, prin care Curtea a statuat în
sensul constituționalității textului de lege criticat.

fiz
i

ce

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

ra

Acsinte Gaspar
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Ion Tiucă
Claudia-Margareta Krupenschi

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 6 iunie 2007, pronunțată în Dosarul
nr. 2.087/2/2007, Curtea de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
prevederilor „art. 481 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a
comunicațiilor.”
Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială „Touring
Europabus România” — S.R.L. din București într-o cauză de
contencios administrativ având ca obiect plângerea împotriva
Deciziei nr. 428/EI din 12 februarie 2006, emisă de Președintele
Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații și
Tehnologia Informației, prin care a fost obligată la efectuarea
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examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile
procurorului și dispozițiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține
următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie,
potrivit încheierii de sesizare și motivării autorului, dispozițiile
„art. 481 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002
privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor”,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din
27 iunie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 591/2002,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din
30 octombrie 2002. Din motivarea excepției rezultă, însă, că
textul legal vizat de autorul excepției este, în realitate, doar
alin. (1) al art. 481 din ordonanță, introdus prin art. II pct. 5 din
Legea nr. 239/2005 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul comunicațiilor, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 26 iulie 2005. De
asemenea, Curtea constată că, anterior sesizării sale, art. 481
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 a fost
modificat și completat prin art. III pct. 17 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea și
completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor
electronice și al serviciilor poștale, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 810 din 2 octombrie 2006. Prin urmare,
dispozițiile art. 481 alin. (1) din ordonanța criticată au, în prezent,
următoarea redactare:
„(1) Orice persoană care are calitatea de furnizor de rețele
publice de comunicații electronice, furnizor de servicii de
comunicații electronice destinate publicului sau furnizor de
servicii poștale are obligația de a plăti către ANRC un tarif de
monitorizare anual, în condițiile prevăzute de prezentul capitol,
din momentul dobândirii calității de furnizor și până la încetarea
acestei calități”.

Autorul excepției consideră că textul de lege menționat
încalcă dispozițiile art. 56 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora
„Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a
sarcinilor fiscale.”
Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea
Constituțională constată că, prin Decizia nr. 880 din
16 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 760 din 9 noiembrie 2007, Curtea a soluționat o
excepție de neconstituționalitate similară celei de față, excepție
invocată de același autor într-o altă cauză aflată pe rolul
aceleiași instanțe de judecată, cauză prin care solicita, de
asemenea, anularea unei decizii a ANRC.
Cu acel prilej, Curtea a statuat, în esență, că tariful de
monitorizare anual nu reprezintă o sarcină fiscală în sensul de
impozite sau de taxe ce constituie venituri la bugetul de stat, ci
reprezintă o plată legală pentru activitatea de supraveghere și
control al pieței comunicațiilor electronice, desfășurată de
Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații și
Tehnologia Informației; sumele încasate din tariful de
monitorizare anual datorat se rețin integral ca venituri proprii
extrabugetare, cu titlu permanent la dispoziția Autorității, și sunt
folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și
cheltuieli aprobat potrivit legii.
În plus, Curtea Constituțională a reținut că, potrivit art. 485
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002, furnizorii de
rețele publice de comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice destinate publicului sau furnizorii de servicii poștale
pot solicita, în vederea determinării tarifului, luarea în
considerare a veniturilor rezultate din furnizarea respectivelor
servicii în locul cifrei de afaceri, fiind obligați, în acest sens, să
țină contabilitatea în mod distinct în ceea ce privește veniturile
obținute din prestarea acestor activități.
Așa fiind, pentru rațiuni de identitate dintre textul de lege
examinat cu prilejul pronunțării deciziei amintite și cel supus
controlului în prezenta cauză, pe de o parte, și criticile de
neconstituționalitate formulate, pe de altă parte, Curtea constată
că și în acest dosar se impune aceeași soluție de respingere ca
neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate.

ce

C U R T E A,

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 481 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, excepție ridicată de Societatea Comercială „Touring Europabus
România” — S.R.L. din București în Dosarul nr. 2.087/2/2007 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ
și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 14 februarie 2008.
PREȘEDINTE,

ACSINTE GASPAR
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru completarea anexei nr. 28 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa nr. 28 la Hotărârea Guvernului
nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al județului
Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 și

682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările și completările
ulterioare, se completează cu douăzeci și două de noi poziții,
pozițiile nr. 166—187, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ce

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

pe

București, 20 februarie 2008.
Nr. 180.
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ANEXĂ

tu

COMPLETĂRI

1.8.7.

ăr

166.

Elementele de identificare
lungime x lățime

Denumirea bunului

rm

Codul de
clasificare

Anul dobândirii
sau al dării
în folosință

Situația
juridică
actuală

Valoarea
de inventar

2006 —
fonduri
SAPARD

H.C.L.
nr. 25/2006

Situată la km. Șos. Eroilor

2006 —
fonduri
SAPARD

H.C.L.
nr. 25/2006

cl
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iv

4.800 m
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at

ex

Rețea de
canalizare
Moara Vlăsiei —
colector
principal

in

fo

Nr.
crt.

ii
g

ra

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moara Vlăsiei, județul Ilfov

Stație de pompare
ape uzate SP1

168.

Stație de pompare
ape uzate SP2

Situată pe Aleea Sfatului

2006 —
fonduri
SAPARD

H.C.L.
nr. 25/2006

169.

Stație de epurare

Situată în tarla 53, P 228

2006 —
fonduri
SAPARD

H.C.L.
nr. 25/2006

170.

Teren

Suprafața de 11,69 ha
Situat în tarla 24, parcela 86, 87, 88,
între DJ 101 și lacul Cociovaliștea

11434

H.C.L.
nr. 25/2006

171.

Teren

Suprafața de 17,7 ha
Situat în tarla 49, 50, între lacul
Cociovaliștea și limita pădurii

17312

H.C.L.
nr. 25/2006

172.

Teren

Suprafața de 6,11 ha
Situat în P 228 — între lacul
Cociovaliștea și limita tarlalei 53

5976

H.C.L.
nr. 25/2006

D
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167.
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Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Anul dobândirii
sau al dării
în folosință

Elementele de identificare
lungime x lățime

Valoarea
de inventar

Situația juridică
actuală

Teren

Suprafața de 2,10 ha
Situat în P 208 — între lacul Cociovaliștea
și limita pădurii PD 202

2114

H.C.L.
nr. 25/2006

174.

Teren

Suprafața de 0,28 ha
Situat la limita de vest a tarlalei T 51, a 217
și valea Cociovaliștea

274

H.C.L.
nr. 25/2006

175.

Teren

Suprafața de 0,15 ha
Situat între Str. Notarilor și valea Cociovaliștea

147

H.C.L.
nr. 25/2006

176.

Teren

Suprafața de 41 ha
Situat în T 33

40102

H.C.L.
nr. 25/2006

177.

Teren

Suprafața de 0,47 ha
Situat între limita intravilanului sat Căciulați
și C.F.R. Snagov

460

H.C.L.
nr. 25/2006

178.

Teren

Suprafața de 3,16 ha
Situat în T 116, N 469

3091

H.C.L.
nr. 25/2006

179.

Teren

Suprafața de 4,04 ha
Situat în T 118, N 477

3952

H.C.L.
nr. 25/2006

180.

Teren

Suprafața de 1,14 ha
Situat în T 118, A 479

1115

H.C.L.
nr. 25/2006

181.

Teren

Suprafața de 6,8 ha
Situat în CV 10, 11, 12 Căciulați

746

H.C.L.
nr. 25/2006

182.

Teren

Suprafața de 0,46 ha
Situat în CV 558, 559 Căciulați

505

H.C.L.
nr. 25/2006

183.

Teren

Suprafața de 0,27 ha
Situat între limita intravilanului CV 37, 38
și lacul Cociovaliștea

H.C.L.
nr. 25/2006

184.

Teren

Suprafața de 0,27 ha
Situat între Ds 2439 și lacul Cociovaliștea

H.C.L.
nr. 25/2006

185.

Teren

Suprafața de 0,53 ha
Situat în Cv 21, parcelele 736, 737 Moara
Vlăsiei

H.C.L.
nr. 25/2006

186.

Teren

Suprafața de 0,05 ha
Situat în T 94, A 372

H.C.L.
nr. 25/2006

187.

Teren

Suprafața de 0,15 ha
Situat între Ds 36 Căciulați și valea
Cociovaliștea

H.C.L.
nr. 25/2006
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 64/B/2008
privind aprobarea formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață
pentru anul 2008
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În baza Referatului de aprobare nr. 6.612 din 20 februarie 2008, întocmit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
în temeiul art. 3 lit. m) și o) din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare,
în baza:
— Regulamentului CE nr. 1.782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii
agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2.019/93,
(CE) nr. 1.452/2001, (CE) nr. 1.453/2001, (CE) nr. 1.454/2001, (CE) nr. 1.868/94, (CE) nr. 1.251/1999, (CE) nr. 1.254/1999, (CE)
nr. 1.673/2000, (CEE) nr. 2.358/71 și (CE) nr. 2.529/2001;
— Regulamentului (CE) nr. 1.973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 al
Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din respectivul regulament și utilizarea terenurilor
retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime;
— Regulamentului (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiționării, a modulării și a sistemului
integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire
a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin
pentru agricultori,
potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale
directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007,
având în vedere Memorandumul aprobat de Guvernul României în luna mai 2005, prin care România a decis să aplice, după
data aderării la Uniunea Europeană, schema unică de plăți pe suprafață — SAPS și Masterplanul pentru implementarea IACS în România,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale,
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ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
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Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale nr. 64/B/2008 privind aprobarea formularului de cerere de
plată pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2008,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 11
februarie 2008, se modifică după cum urmează:
1. Punctul nr. 13 „Tip de organizare*)” va avea următorul
cuprins:
„13. Tip de organizare*)
SEDIUL EXPLOATAȚIEI”
2. Primul paragraf din secțiunea „Instrucțiuni de
completare” din Cererea de plată pentru schemele de
sprijin pe suprafață pentru anul 2008 va avea următorul
cuprins:
„Fermierii care au depus cererea de plată în anul 2007 vor
depune cerere de plată și în anul 2008 la același centru
județean/local.
Fermierul care va depune pentru prima dată cererea de plată
se va prezenta la centrul județean/local pe a cărui rază
utilizează/deține parcelele agricole. În cazul în care fermierul,
persoană fizică/juridică, utilizează/deține parcele agricole în mai
multe localități, acesta va depune cererea de plată la centrul
APIA pe a cărui rază utilizează/deține majoritatea parcelelor
agricole.
Formularul completat al cererii de plată pentru schemele de
sprijin pe suprafață este însoțit de materialul grafic pe care sunt
identificate parcelele agricole.”
3. Ultimele trei paragrafe ale secțiunii „Instrucțiuni de
completare” vor avea următorul cuprins:
„La solicitarea APIA fermierii sunt obligați să facă dovada
utilizării suprafeței declarate, conform art. 4 alin. (1) din Ordinul

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 704/2007 privind
stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a
criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți
directe și plăți naționale directe complementare în sectorul
vegetal și pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor și dezvoltării rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea
produselor agricole care beneficiază de plăți naționale directe
complementare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 607 din 3 septembrie 2007.
Solicitantul
completează
cererea
de
plată
cu
numele/prenumele și calitatea pe care o are (proprietar,
arendaș, concesionar, asociat administrator în cadrul asociațiilor
în participațiune, locatar sau altele asemenea), ia cunoștință de
obligațiile ce îi revin pentru a beneficia de plăți directe, măsuri de
sprijin aferente zonelor defavorizate și măsuri de agromediu,
după caz, și declară pe propria răspundere corectitudinea
datelor înscrise, după care semnează, ștampilează, în cazul
persoanelor juridice, și datează cererea de plată pentru
schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2008.
Dacă după depunerea formularului de cerere de plată pentru
schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2008 există
modificări ale datelor de identificare (adresă, bancă, nr. cont),
ale declarației de suprafață (utilizarea unor parcele noi sau
vânzarea, arendarea, concesionarea unor suprafețe declarate
inițial), solicitantul este obligat să le comunice centrului
județean/local al APIA. În caz de corectare a datelor din
formular, funcționarul APIA rectifică eroarea prin tăiere cu o linie
de culoare verde, completează cu datele corecte și semnează
în dreptul rectificărilor.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
București, 22 februarie 2008.
Nr. 139.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

ORDIN
pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 393/2003
privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securității utilizatorilor
de jucării, care adoptă standardele europene armonizate
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor
de jucării, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
Art. 1. — Anexa la Ordinul ministrului economiei și
comerțului nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând
standardele române din domeniul securității utilizatorilor de
jucării, care adoptă standardele europene armonizate, cu
modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul
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p. Ministrul economiei și finanțelor,
Viorel Palașcă,
secretar de stat
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Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, se
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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București, 12 februarie 2008.
Nr. 405.
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standardelor române care adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi
se referă la securitatea jucăriilor

SR EN 711+A1+A5:2001

8.06.2007

Nota 3

8.06.2007

—

—

SR EN 71-1:2006

30.11.2007

Titlul standardului

us

iv

Indicele standardului

ex

cl

Nr.
crt.

in

fo

Nr. standardului
înlocuit

Data încetării
prezumției de
conformitate
a standardului
înlocuit
Nota 1

Securitatea jucăriilor.
mecanice și fizice
Securitatea jucăriilor.
mecanice și fizice
Securitatea jucăriilor.
mecanice și fizice
Securitatea jucăriilor.
mecanice și fizice

Partea 1: Proprietăți

SR EN 71-1:2006(2) (3) (4) (5)

2.

SR EN 71-1:2006/A3:2007

3.

SR EN 71-1:2006/AC:2006

4.

SR EN 71-1:2006+A4:2007

5.

SR EN 71-2:2006

Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate

SR EN 71-2:2004

31.07.2006

6.

SR EN 71-2:2006/AC:2006

Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate

—

—

7.

SR EN 71-3:1999

SR EN 71-3:1993

30.06.1995

8.

SR EN 71-3:1999/A1 +AC:2002

Nota 3

31.10.2000

9.

SR EN 71-3:1999/AC:2003

—

—

10.

SR EN 71-4:1997

—

—

11.

SR EN 71-4:1997/A1:2001

Nota 3

31.10.1998

12.

SR EN 71-4:1997/A2:2004

Nota 3

31.01.2004

D
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1.

Partea 1: Proprietăți
Partea 1: Proprietăți
Partea 1: Proprietăți

Securitatea jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor
elemente
Securitatea jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor
elemente
Securitatea jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor
elemente
Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru
experiențe chimice și activități conexe
Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru
experiențe chimice și activități conexe
Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru
experiențe chimice și activități conexe

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

Indicele standardului

Titlul standardului

Nr. standardului
înlocuit

Data încetării
prezumției
de conformitate
a standardului
înlocuit
Nota 1

SR EN 71-4:1997/A3:2007

Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru experiențe
chimice și activități conexe

Nota 3

30.11.2007

14.

SR EN 71-5:1997

Securitatea jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi),
altele decât trusele pentru experiențe chimice

—

—

15.

SR EN 71-5:1997/A1:2006

Securitatea jucăriilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi),
altele decât trusele pentru experiențe chimice

Nota 3

31.07.2006

16.

SR EN 71-6:1996

Securitatea jucăriilor. Partea 6: Simbol grafic de
avertizare a vârstei

—

—

17.

SR EN 71-7:2003

Securitatea jucăriilor. Partea 7: Vopsele pentru pictarea
cu degetul. Cerințe și metode de încercare

—

—

18

SR EN 71-8:2004

Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane și
jucării pentru activități similare de uz familial, în exterior
și în interior

—

—

19.

SR EN 71-8:2004/A1:2006

Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane și
jucării pentru activități similare de uz familial, în exterior
și în interior

Nota 3

30.11.2006

20.

SR EN 50088+A1:2000

Securitatea jucăriilor electrice

Nota 3

1.10.2001

21.

SR EN
50088+A1:2000/A2:2001

Securitatea jucăriilor electrice

Nota 3

—

22.

SR EN
50088+A1:2000/A3:2003

Securitatea jucăriilor electrice

Nota 3

1.03.2005

SR EN
50088+A1:2000
și
amendamentele
sale
(SR EN
50088+A1:2000/
A2:2001; SR EN
50088+A1:2000/
A3:2003)
Nota 2

1.01.2008
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Jucării electrice. Securitate
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SR EN 62115:2006
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13.

(2) Avertizare: „Punctul 4.20 litera (d) a standardului EN 71-1:1998 privind nivelul de vârf al presiunii emisiei de sunete cu ponderare C produse de o
jucărie care folosește capse cu percuție permite prezumția de conformitate doar de la 1 august 2001” — Decizia Comisiei 2001/579/CE (JO L 205 din 31.07.2001,
pag. 39).
(3) Avertizare: Standardul EN 71-1:1998/A8:2003 se referă doar la riscurile produse de mingi mici (definite în standard ca „obiect sferic ovoidal sau
elipsoidal”) care sunt concepute ori sunt destinate să fie: aruncate, lovite, izbite cu piciorul, rostogolite, azvârlite sau făcute să sară. Jucăriile conținând mingi mici
care nu intră sub incidența standardului fac obiectul unui certificat de examinare CE de tip înainte de a fi introduse pe piață.
(4) Avertizare: „Jucăriile în formă de ceașcă, vas sau jumătate de ou care au o deschidere cvasirotundă, ovală ori eliptică și care sunt destinate a fi utilizate
ca recipiente pentru băuturi, precum seturile de ceai de jucărie, pot prezenta un risc pentru sănătatea copiilor. Aceste jucării nu intră în domeniul de aplicare al
standardului; în consecință, produsele respective trebuie să aibă un certificat de examinare CE de tip, iar conformitatea lor cu modelul autorizat trebuie să fie
atestată prin aplicarea marcajului CE. — Decizia 2007/184/CE a Comisiei din 23 martie 2007 (J O L 85 din 27.03.2007, pag. 7).
(5) Avertizare: „În cazul jucăriilor tip proiectile cu ventuză ca zonă de impact, cerința prevăzută la pct. 4.17.1 lit. (b), conform căreia testul de tensiune
este efectuat conform pct. 8.4.2.3, nu acoperă riscul de asfixiere prezentat de aceste jucării.” — Decizia 2007/224/CE a Comisiei din 4 aprilie 2007 (J O 96 din
11.04.2007, pag. 18).
Nota 1 În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția
utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.
Nota 2 Noile (sau amendamentele) standarde au același scop cu standardul înlocuit. La data stabilită, standardul înlocuit încetează să confere prezumția
de conformitate cu cerințele esențiale din directivă.
Nota 3 În cazul unor modificări, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, cu modificările sale anterioare, dacă există, și noua modificare menționată.
Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din EN CCCCC:YYYY și modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menționată.
La data menționată, standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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A C T E A L E C A M E R E I C O N S U LTA N Ț I L O R F I S C A L I
CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

HOTĂRÂRE
privind susținerea examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal —
sesiunea martie 2008
În baza prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de
consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 19 februarie 2008, h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — (1) Examenul de atribuire a calității de consultant
fiscal va avea loc în municipiul București, în zilele de 29—30
martie 2008.
(2) Locul de desfășurare a examenului se va publica pe
site-ul Camerei Consultanților Fiscali până la data de 24 martie
2008.
Art. 2. — Examenul va fi susținut din tematica și bibliografia
pentru examen prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre și va consta într-o probă scrisă sub formă
de test-grilă.
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Art. 3. — Înscrierile la examen se fac în perioada 3—12
martie 2008 pe site-ul www.ccfiscali.ro și dosarele se transmit
prin servicii poștale cu confirmare de primire pe adresa
str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 10, sectorul 3, București (Școala de
Finanțe Publice și Vamă).
Art. 4. — Colectivul pentru organizarea și desfășurarea
examenului de atribuire a calității de consultant fiscal și comisiile
de examinare și de soluționare a contestațiilor vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. — Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
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Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Daniel Chițoiu
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București, 19 februarie 2008.
Nr. 11.

rm

ăr
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martie 2008
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1. Noțiuni de drept comercial:
— faptele de comerț;
— comercianți;
— constituirea și funcționarea societăților comerciale;
— reorganizări, fuziuni, divizări și lichidări.
2. Noțiuni generale privind finanțele publice și principiile
directivelor europene:
— cadrul general și procedurile privind formarea,
administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum
și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul
bugetar;
— principiile fiscalității.
3. Impozitul pe profit:
— contribuabili și sfera de cuprindere;
— contribuabili scutiți de la plata impozitului pe profit;
— determinarea profitului impozabil pentru organizațiile
nonprofit;
— determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri
supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli aferente
veniturilor realizate, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli
nedeductibile, amortizare fiscală);
— rezerve și provizioane fiscale;
— reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni,
divizări, divizări parțiale, schimburi de titluri de participare), în
context transfrontalier;
— reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale
din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice
române, societăți-mamă, respectiv sediilor permanente din

România ale persoanelor juridice străine din state membre ale
Uniunii Europene, societăți-mamă;
— termene de plată și de declarare a impozitului;
— facilități fiscale;
— aspecte fiscale internaționale (sediul permanent);
— reguli speciale de determinare a profitului impozabil;
— impunerea persoanelor juridice străine care realizează
venituri din sau în legătură cu proprietăți imobiliare situate în
România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare
deținute la o persoană juridică română.
4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
— definiția microîntreprinderii;
— condițiile pe care trebuie să le întrunească o
microîntreprindere și procedura de formulare a opțiunii pentru
acest sistem de impunere;
— cota de impozitare;
— determinarea bazei impozabile (veniturile care se scad din
baza impozabilă);
— termenul de plată;
— impunerea asocierilor cu persoanele fizice.
5. Impozitul pe venit:
— contribuabili și sfera de cuprindere;
— categorii de venituri impozabile;
— venituri neimpozabile;
— cote de impozit;
— determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de
venit;
— plăți anticipate în contul impozitului pe venit;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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— măsuri de simplificare;
— răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată;
— dispoziții tranzitorii.
9. Accize:
a) Accize armonizate:
— sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum,
exigibilitate, calculul accizelor;
— regimul de antrepozitare:
• reguli generale;
• autorizarea ca antrepozite fiscale;
• condiții de autorizare;
• obligațiile antrepozitarilor autorizați;
• anularea, revocarea, suspendarea autorizației;
— operatori înregistrați, operatori neînregistrați, reprezentant
fiscal;
— deplasarea și primirea produselor aflate în regim
suspensiv;
— deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;
— vânzarea la distanță;
— scutiri de la plata accizelor;
— restituiri;
— sistemul de marcare.
b) Accize nearmonizate:
— sfera de aplicare;
— calculul accizelor;
— plătitori;
— scutiri.
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10. Taxele vamale:
— tariful vamal și clasificarea tarifară a mărfurilor;
— originea mărfurilor (originea nepreferențială și originea
preferențială);
— regimuri suspensive și regimuri vamale economice
(tranzit, antrepozitare vamală, perfecționare activă, transformare
sub control vamal, admitere temporară, perfecționare pasivă);
— datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale,
nașterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale,
rambursarea și remiterea drepturilor);
— categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.
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— obligațiile plătitorilor de venituri și ale contribuabililor;
— venitul net anual impozabil;
— venituri supuse impozitului final cu reținere la sursă;
— termene de plată;
— aspecte fiscale internaționale;
— reguli privind asociațiile fără personalitate juridică.
6. Impozitul pe veniturile obținute din România de
nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine
înființate în România:
— contribuabili;
— sfera de cuprindere a impozitului;
— venituri impozabile obținute din România;
— scutiri;
— coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale
convențiilor de evitare a dublei impuneri;
— certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți;
— impozitul pe reprezentanțe (cuantum, termen de plată și
depunerea declarației fiscale);
— principiile privind impunerea veniturilor din economii
obținute din România de persoanele fizice rezidente în alte state
membre ale Uniunii Europene; definiția beneficiarului efectiv;
definiția agentului plătitor, definiția plății dobânzilor, eliminarea
dublei impuneri în cazul plăților din dobânzi primite de la
rezidenți români din Austria, Luxemburg și Belgia, care au
perioadă de tranziție în ceea ce privește aplicarea schimbului
automat de informații;
— principiile prevăzute în aplicarea reținerii la sursă a
impozitelor asupra redevențelor și dobânzilor primite/plătite între
întreprinderi asociate rezidente în state membre ale Uniunii
Europene; definiția dobânzilor și redevențelor, definiția
întreprinderilor asociate, reguli tranzitorii în aplicarea
prevederilor legate de impunerea redevențelor și dobânzilor la
întreprinderile asociate.
7. Impozitul pe proprietate și taxele locale:
— baza de impozitare;
— contribuabili;
— mod de calcul;
— termene de plată;
— facilități fiscale acordate;
— modul de declarare a proprietăților.
8. Taxa pe valoarea adăugată:
— sfera de aplicare;
— persoane impozabile;
— operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea
adăugată;
— locul operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe
valoarea adăugată;
— faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea
adăugată;
— baza de impozitare;
— cote de taxă pe valoarea adăugată;
— operațiuni scutite;
— regimul deducerilor;
— persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată;
— obligații;
— regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenții de
turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție
și antichități; aurul de investiții; persoanele impozabile nestabilite
în Comunitatea Europeană, care prestează servicii electronice
persoanelor neimpozabile;
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11. Contabilitate:
— obligațiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice pe
linia organizării și conducerii contabilității;
— contabilitatea activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii;
— contabilitatea veniturilor, cheltuielilor și a rezultatului
exercițiului financiar;
— forma și conținutul situațiilor financiare anuale.
12. Sancțiuni și căi de contestare:
— sancționarea contravențiilor la legislația fiscală;
— contestarea sancțiunilor aplicate de organul fiscal, precum
și a deciziilor de impunere.
13. Aspecte privind procedura fiscală:
— principii generale de conduită în administrarea impozitelor,
taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general
consolidat;
— creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligațiilor fiscale;
— domiciliul fiscal;
— competența organului fiscal, actele emise de organele
fiscale, administrarea și aprecierea probelor;
— înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe și
contribuții;
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— obligația de a depune declarații fiscale, conținutul
declarației fiscale, termene de declarare, corectarea declarațiilor
fiscale și sancțiuni pentru nedepunerea acestora;
— procedura de stabilire a impozitelor și taxelor;
— procedura de colectare a creanțelor fiscale;
— soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor
administrative fiscale;
— inspecția fiscală;
— stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor dintre persoane
afiliate;
— acordul de preț în avans și soluția fiscală individuală
anticipată;
— procedura de începere, derulare și finalizare a inspecției
fiscale;
— stabilirea condițiilor și declararea contribuabililor inactivi.
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1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
4. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
5. Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice
și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în
mod independent, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea
evaziunii fiscale;
7. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerțului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la
înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice,
asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală
a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor
juridice, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr. 134/2007 pentru ratificarea unor convenții și
acorduri privind impunerea veniturilor din economii și schimbul
automat de informații referitoare la astfel de venituri;
11. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
12. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din
12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu
modificările ulterioare;
13. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie
1993 privind dispozițiile de aplicare a Regulamentului (CEE)
nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire
a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare;
14. Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
15. Codul comercial, cu modificările și completările ulterioare;
16. Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și
persoanele juridice;
17. Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
18. Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele
reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare;
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19. Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații
și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 246/2005;
20. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările și completările ulterioare;
21. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
22. Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
23. Hotărârea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care
desfășoară activități economice în mod independent;
24. Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea
Procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate și a
acordului de preț în avans;
25. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.798/1998 pentru
aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea convențiilor de
evitare a dublei impuneri și stabilirea competențelor privind
semnarea acestor formulare;
26. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2006 privind
aprobarea modelului și conținutului formularelor și a
instrucțiunilor de completare a acestora în vederea îndeplinirii
procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin
publicitate;
27. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.329/2004
pentru aprobarea modelului și conținutului formularului
„Declarație privind sediile secundare”;
28. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru
aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor,
cu modificările ulterioare;
29. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 419/2007
pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social,
precum și pentru aprobarea formularului „Decizie de înregistrare
a sediului social și a domiciliului fiscal”;
30. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 273/2007
pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300)
„Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
31. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 36/2007 pentru
aprobarea modelului și conținutului formularului (301) „Decont
special de taxă pe valoarea adăugată”;
32. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 537/2007 pentru
aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație
recapitulativă privind livrările/achizițiile intracomunitare de
bunuri”;
33. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și
contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere
la sursă;
34. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.371/2007
pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare;
35. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 273/2007 pentru
aprobarea modelului și conținutului formularului „Certificat de
atestare a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri
de TVA”;
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49. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.692/2007
pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea
adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți
în Comunitate Europeană;
50. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului
de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianții care se
înregistrează în scopuri de TVA de la înființare;
51. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1.429/2007 pentru aprobarea competenței de
administrare a unor categorii de contribuabili de către Direcția
Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București;
52. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 110/2007 privind
aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor
administrative de însoțire, întocmite în cazul deplasării
produselor accizabile în regim suspensiv, cu modificările și
completările ulterioare;
53. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 420/2007
privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plătite de
către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru
care se acordă scutire indirectă;
54. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.157/2006
privind organizarea activității de administrare a contribuabililor
nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu
permanent;
55. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 526/2004 privind procedura de modificare din oficiu
a domiciliului fiscal al contribuabilului;
56. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 519/2005 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru
aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată;
57. Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunităților Economice Europene, parte componentă a
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 1.752/2005, cu modificările și completările ulterioare;
58. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.850/2004
privind registrele și formularele financiar-contabile;
59. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.210/2006
privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice
de transmitere la distanță, cu modificările și completările
ulterioare;
60. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.310/2007
privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între
persoane juridice române și persoane juridice străine sau
persoane fizice nerezidente;
61. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 2.250/2007 privind aprobarea Procedurii de
soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată
depuse în condițiile titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
62. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.226/2006
privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către
persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilității
nr. 82/1991, republicată;
63. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 172/2006 privind
încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care
se aplică taxare inversă, cu modificările ulterioare;
64. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.579/2007
pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice
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36. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.224/2006
pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea și
gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de
TVA;
37. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.857/2007
privind aprobarea Metodologiei de soluționare a deconturilor cu
sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de
rambursare;
38. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 179/2007
pentru aprobarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale
din deconturile de taxă pe valoarea adăugată;
39. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.216/2006
pentru aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea măsurilor de
simplificare cu privire la transferuri și achiziții intracomunitare
asimilate prevăzute la art. 128 alin. (10) și art. 1301 alin. (2) lit. a)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
40. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.217/2006
privind organizarea evidenței în scopul taxei pe valoarea
adăugată, conform art. 156 alin. (1)—(3) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;
41. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.218/2006
privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe
valoarea adăugată pentru traficul internațional de bunuri,
prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările ulterioare;
42. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.219/2006
pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii și a
condițiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea
adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
43. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.220/2006
pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe
valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale
anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) și art. 199
alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
44. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.222/2006
privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe
valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143
alin. (1) lit. a)—i), art. 143 alin. (2) și art. 1441 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
45. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 257/2007 privind
Procedura
pentru
aprobarea
perioadei
fiscale
semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA;
46. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 523/2007 pentru
aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a
taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile
neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în
scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii
Europene;
47. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 530/2007 pentru
aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a
taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile
neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în
scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității;
48. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 500/2007 pentru
aprobarea Normelor privind procedura de acordare a
certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea
adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri;
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71. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.422/2006
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor
publice nr. 1.304/2004 privind modelul și conținutul formularelor
și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală;
72. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 972/2006 privind
aprobarea formularului „Decizia de impunere privind obligațiile
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală”, cu
modificările și completările ulterioare;
73. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.046/2007
pentru modificarea unor ordine ale ministrului economiei și
finanțelor (modifică Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 972/2006);
74. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.267/2006
pentru aprobarea formularului „Decizie privind nemodificarea
bazei de impunere”, cu modificările și completările ulterioare;
75. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.045/2007
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 1.267/2006 pentru aprobarea formularului
„Decizie privind nemodificarea bazei de impunere”;
76. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.939/2004
pentru aprobarea formularului „Dispoziție privind măsurile
stabilite de organele de inspecție fiscală”, cod 14.13.27.18;
77. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 708/2006 privind condițiile și modalitățile de
suspendare a inspecției fiscale;
78. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1.182/2007 pentru modificarea și completarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 708/2006 privind condițiile și modalitățile de
suspendare a inspecției fiscale;
79. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1.181/2007 privind modelul și conținutul Raportului
de inspecție fiscală;
80. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea condițiilor și declararea
contribuabililor inactivi;
81. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 697/2007 pentru modificarea și completarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea condițiilor și declararea
contribuabililor inactivi.
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nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material
lemnos pentru care se aplică taxarea inversă;
65. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.823/2007
pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a măsurilor de
simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind
operațiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra
bunurilor mobile corporale, și a Instrucțiunilor de aplicare a
măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată
privind retururile de bunuri în spațiul comunitar și tratamentul
fiscal al reparațiilor efectuate în perioada de garanție și
postgaranție;
66. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.067/2007
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe
valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) și m)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, și la art. X și XI din Acordul dintre
România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor
Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la
30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002;
67. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.180/2007
privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa
bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată
a organismelor prevăzute la art. 48, 56 și la art. 64 lit. c) din
Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată
și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri,
prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) și art. 199 alin. (3) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 2.220/2006;
68. Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.421/2007
pentru modificarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă
pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143
alin. (1) lit. a)—i), art. 143 alin. (2) și art. 1441 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
69. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 78/2007 privind
indicele de inflație utilizat pentru actualizarea plăților anticipate
în contul impozitului pe profit în anul fiscal 2007;
70. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.304/2004
privind modelul și conținutul formularelor și documentelor
utilizate în activitatea de inspecție fiscală, cu modificările și
completările ulterioare;
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