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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
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S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei
ordonanțe de urgență.
(107) Pentru a fi numite în funcția de judecător sau procuror,
persoanele prevăzute la alin. (101), (103) și (104) trebuie să
îndeplinească și condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2).»”
4. La articolul I punctul 3, la articolul 33, alineatul (14) se
modifică și va avea următorul cuprins:
„(14) Persoanele numite în condițiile prezentului articol nu
pot fi delegate, detașate, transferate și nu pot promova la alte
instanțe sau parchete timp de cel puțin 3 ani de la numirea în
funcție.”
5. La articolul I punctul 5, la articolul 58 alineatul (32),
litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) decontarea chiriei, în limita plafonului stabilit anual, potrivit
limitei bugetului alocat în acest scop, prin legea bugetului de
stat, prin ordin comun al ministrului justiției, al președintelui
Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți
de Casație și Justiție, al procurorului general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al procurorului-șef
al Direcției Naționale Anticorupție;”.
6. La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi
puncte, punctele 51 și 52, cu următorul cuprins:
„51. La articolul 67, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«(4) Magistrații-asistenți gradul III pot fi numiți, prin concurs,
și dintre avocați, notari, personal de specialitate juridică prevăzut
la art. 87 alin. (1), precum și dintre grefieri cu studii superioare
juridice de la curțile de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție,
cu o vechime de cel puțin 5 ani.»
52. Articolul 78 se modifică și va avea următorul cuprins:
«Art. 78. — (1) Judecătorii și procurorii beneficiază de
despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Înaltei Curți de
Casație și Justiție, ale Ministerului Justiției, Ministerului Public
sau, în cazul judecătorilor și procurorilor militari, din fondurile
Ministerului Apărării, în cazul în care viața, sănătatea ori bunurile
le sunt afectate în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în
legătură cu acestea.
(2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) se acordă în condițiile
stabilite prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior
al Magistraturii.»”
7. La articolul I punctul 6, la articolul 82, alineatele (1),
(2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 82. — (1) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de
la Înalta Curte de Casație și Justiție și personalul de specialitate
juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și foștii
judecători și procurori financiari și consilierii de conturi de la
secția jurisdicțională care au exercitat aceste funcții la Curtea
de Conturi, cu o vechime de cel puțin 25 de ani în funcția de
judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal de
specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum
și în funcția de judecător ori procuror financiar sau consilier de
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Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 100 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea și completarea
unor acte normative în domeniul justiției, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2007, cu
următoarele modificări și completări:
1. La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolului 28 se
abrogă.
2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou
punct, punctul 21, cu următorul cuprins:
„21. La articolul 32 se introduce un nou alineat, alineatul (2),
cu următorul cuprins:
«(2) Verificările pentru chemarea în cadrele active ale
armatei, cu privire la persoana care îndeplinește condițiile
prevăzute de lege pentru a fi numită judecător sau procuror
militar, se fac de structura abilitată din Ministerul Apărării, care
asigură managementul funcțiilor militare la nivelul instanțelor și
parchetelor militare.»”
3. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou
punct, punctul 41, cu următorul cuprins:
„41. La articolul 33, după alineatul (10) se introduc șapte
noi alineate, alineatele (101)—(107), cu următorul cuprins:
«(101) Persoanele care au îndeplinit funcția de judecător sau
procuror cel puțin 10 ani și care și-au încetat activitatea din
motive neimputabile pot fi numite, fără concurs, în funcția de
judecător sau procuror.
(102) Persoanele prevăzute la alin. (101) pot fi numite la
instanțe sau parchete de același grad cu cele unde au
funcționat, cu excepția Înaltei Curți de Casație și Justiție.
(103) Persoanele care au îndeplinit funcția de magistratasistent la Înalta Curte de Casație și Justiție cel puțin 10 ani și
care și-au încetat activitatea din motive neimputabile, precum și
avocații, consilierii juridici, notarii și profesorii universitari de
specialitate juridică cu o vechime în profesie de cel puțin 10 ani
pot fi numite, fără concurs, la judecătorii sau parchetele care
funcționează pe lângă acestea.
(104) Persoanele care îndeplinesc condiția de la alin. (101) și
(103) prin cumularea vechimii în funcția de judecător, procuror
sau în profesia de avocat pot fi numite judecător ori procuror,
fără concurs, la instanțe sau parchete de același grad cu cele
unde au funcționat, cu excepția Înaltei Curți de Casație și
Justiție.
(105) Persoanele prevăzute la alin. (101) și (103) pot fi numite
judecător sau procuror sub condiția ca cererea de admitere în
magistratură să fie formulată cu 10 ani înainte de împlinirea
vârstei de pensionare.
(106) În vederea numirii în funcția de judecător sau procuror,
persoanele prevăzute la alin. (101), (103) și (104) vor susține un
interviu în fața secției corespunzătoare din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii. Criteriile vor fi stabilite prin hotărâre a
plenului Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 30 de
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„Art. 86. — Constituie vechime în magistratură perioada în
care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică
prevăzut la art. 87 alin. (1) sau magistratul-asistent a îndeplinit
funcțiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică
în fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justiție,
judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror
financiar, procuror financiar inspector, consilier și consilier de
conturi în secția jurisdicțională a Curții de Conturi, grefier cu
studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică
prevăzut la art. 87 alin. (1), precum și perioada în care a fost
avocat, notar, asistent judiciar, cadru didactic în învățământul
juridic superior acreditat, jurisconsult, consilier juridic, ofițer de
poliție judiciară cu studii superioare juridice, expert criminalist
cu studii superioare juridice, autorizat potrivit legii, personal de
probațiune cu studii superioare juridice sau care a îndeplinit
funcții de specialitate juridică în Institutul de Cercetări Juridice al
Academiei Române, Institutul Român pentru Drepturile Omului,
în Parlament sau în aparatul acestuia ori în cadrul Administrației
Prezidențiale, Guvernului, Curții Constituționale, Avocatului
Poporului, Curții de Conturi, Consiliului Legislativ.”
10. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou
punct, punctul 12, cu următorul cuprins:
„12. La articolul 87, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«Art. 87. — (1) Pe durata îndeplinirii funcției, personalul de
specialitate juridică din Ministerul Justiției, Ministerul Public,
Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național de
Criminologie, Institutul Național de Expertize Criminalistice și din
Institutul Național al Magistraturii este asimilat judecătorilor și
procurorilor în ceea ce privește drepturile și îndatoririle, inclusiv
susținerea examenului de admitere, evaluarea activității
profesionale, susținerea examenului de capacitate și de
promovare, dispozițiile prezentei legi aplicându-se în mod
corespunzător.»”
11. La articolul II, înainte de punctul 1 se introduc trei
noi puncte cu următorul cuprins:
„— La articolul 44 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu următorul cuprins:
«(2) Pentru instanțele militare, Direcția instanțelor militare din
cadrul Ministerului Apărării este ordonator terțiar de credite.»
— La articolul 60, alineatul (3) se abrogă.
— La articolul 61, alineatul (2) se abrogă.”
12. La articolul II, după punctul 2 se introduc două noi
puncte, punctele 21 și 22, cu următorul cuprins:
„21. La articolul 125, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«(4) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și ordonatorilor de
credite pentru instanțele și parchetele militare.»
22. La articolul 132, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«(6) Proiectele de buget anual ale instanțelor militare se
elaborează de Direcția instanțelor militare din cadrul Ministerului
Apărării, iar cele ale parchetelor militare — de secția sau
serviciul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție, după consultarea instanțelor, respectiv a
parchetelor militare, și se transmit ordonatorului principal de
credite.»”
13. La articolul II, după punctul 3 se introduce un nou
punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
„4. La articolul 135, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«(2) Statele de funcții și de personal pentru fiecare instanță
militară și parchet de pe lângă aceasta se aprobă prin ordin
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conturi de la secția jurisdicțională a Curții de Conturi se pot
pensiona la cerere și pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de
ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul
reprezentată de indemnizația de încadrare brută lunară sau de
salariul de bază brut lunar, după caz, și sporurile avute în ultima
lună de activitate înainte de data pensionării.
(2) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta
Curte de Casație și Justiție, personalul de specialitate juridică
asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și foștii judecători
și procurori financiari și consilierii de conturi de la secția
jurisdicțională care au exercitat aceste funcții la Curtea de
Conturi se pot pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de
60 de ani și beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au
o vechime de cel puțin 25 de ani numai în funcția de judecător,
procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor, precum și în funcția de judecător ori
procuror financiar sau consilier de conturi de la secția
jurisdicțională a Curții de Conturi. La calcularea acestei vechimi
se iau în considerare și perioadele în care judecătorul,
procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate
juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și
judecătorul, procurorul financiar și consilierul de conturi la secția
jurisdicțională a Curții de Conturi a exercitat profesia de avocat,
personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat,
consilier juridic sau jurisconsult.
.................................................................................................
(5) Persoanele care îndeplinesc condițiile de vechime
prevăzute la alin. (1) și (3) în funcția de judecător, procuror,
magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat
judecătorilor, precum și în funcția de judecător ori procuror
financiar sau consilier de conturi de la secția jurisdicțională a
Curții de Conturi se pot pensiona și pot beneficia, la împlinirea
vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data
pensionării au o altă ocupație. În acest caz, pensia se stabilește
dintr-o bază de calcul egală cu indemnizația de încadrare brută
lunară pe care o are un judecător sau procuror în activitate, în
condiții identice de funcție, vechime și grad al instanței sau
parchetului, și sporurile, în procent, avute la data eliberării din
funcție ori, după caz, cu salariul de bază brut lunar și sporurile
avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării. De
această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care
au fost eliberate din funcție din motive neimputabile.”
8. La articolul I punctul 7, la articolul 83, alineatele (1) și
(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 83. — (1) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de
la Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și personalul de
specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) pot fi menținuți în
funcție după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege,
până la vârsta de 70 de ani. Până la vârsta de 65 de ani,
magistratul poate opta să rămână în funcție, însă după
împlinirea acestei vârste, pentru menținerea în activitate este
necesar avizul anul al Consiliului Superior al Magistraturii.
................................................................................................
(3) Reîncadrarea în funcția de judecător, procuror ori
magistrat-asistent se face fără concurs și cu avizul Consiliului
Superior al Magistraturii, la instanțele sau, după caz, la
parchetele de pe lângă acestea în cadrul cărora au funcționat
până la data pensionării. În acest caz, numirea în funcția de
magistrat-asistent se face de Consiliul Superior al Magistraturii,
iar numirea în funcția de judecător sau procuror se face de
Președintele României, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii.”
9. La articolul I punctul 11, articolul 86 se modifică și va
avea următorul cuprins:

3

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 294/15.IV.2008

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

17. La articolul VI, după punctul 2 se introduc două noi
puncte, punctele 3 și 4, cu următorul cuprins:
„3. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«(2) Plafonul în limita căruia se poate deconta chiria în
condițiile alin. (1) se stabilește anual, pe localități, potrivit limitei
bugetului alocat în acest scop în legea bugetului de stat, prin
ordin comun al ministrului justiției, al președintelui Consiliului
Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație
și Justiție, al procurorului general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție și al procurorului-șef al
Direcției Naționale Anticorupție.»
4. După articolul 31 se introduce un nou articol,
articolul 311, cu următorul cuprins:
«Art. 311. — (1) Pe durata mandatului ministrului justiției,
consilierul ministrului justiției, personal de specialitate juridică,
salarizat cu o indemnizație de încadrare brută lunară potrivit
coeficientului de multiplicare prevăzut la lit. B din anexă,
beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la
art. 41, 7, art. 13 alin. (1) lit. c), art. 18, 23 și 241.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază anual de un
concediu de odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare.»”
18. După articolul VI se introduc două noi articole,
articolele VI1 și VI2, cu următorul cuprins:
„Art. VI1. — Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din
7 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
«— La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 10. — (1) Litigiile privind actele administrative emise sau
încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și
cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale,
precum și accesorii ale acestora de până la 500.000 de lei se
soluționează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele
privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile
publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite,
contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora mai
mari de 500.000 de lei se soluționează în fond de secțiile de
contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin
lege organică specială nu se prevede altfel.»
Art. VI2. — Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind
salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și
din cadrul altor unități din sistemul justiției, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (8) se abrogă.
2. Articolul 21 se abrogă.
3. Coeficienții de multiplicare pentru personalul auxiliar
de specialitate din cadrul judecătoriilor și parchetelor de pe
lângă acestea, prevăzuți la anexa nr. 1c, se majorează cu
10%. ”
Art. II. — La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice
dispoziție contrară se abrogă.
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comun al ministrului justiției și al ministrului apărării, cu avizul
conform al Consiliului Superior al Magistraturii.»”
14. La articolul III, înainte de punctul 1 se introduc două
noi puncte cu următorul cuprins:
„— La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«Art. 3. — (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este format
din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentariști, grefieri
arhivari, grefieri registratori și specialiști IT.»
— La articolul 60, alineatul (2) se abrogă.”
15. La articolul III, după punctul 4 se introduce un nou
punct, punctul 41, cu următorul cuprins:
„41. După articolul 901 se introduce un nou articol,
articolul 902, cu următorul cuprins:
«Art. 902. — (1) Funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul instanțelor judecătorești, parchetelor de pe lângă
acestea, al Ministerului Justiției, Institutului Național de Expertize
Criminalistice, Institutului Național al Magistraturii și al Școlii
Naționale de Grefieri sunt salarizați potrivit dispozițiilor legale
aplicabile acelorași categorii de personal din aparatul Consiliului
Superior al Magistraturii.
(2) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a
10% din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice și
personalului contractual prevăzute în statul de funcții, cu
încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu această
destinație. Premiile se pot acorda în cursul anului funcționarilor
publici și personalului contractual care au realizat sau care au
participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate
ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile
următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.»”
16. La articolul VI punctul 2, la articolul 11, alineatul (2)
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Salariul de bază pentru specialiștii din cadrul Direcției
Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și
pentru specialiștii în domeniul informatic din aparatul propriu al
Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al
Înaltei Curți de Casație și Justiție și al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de la instanțe și
parchete se stabilește potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexă, cu
excepția situației în care, la data intrării în vigoare a legii de
aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de un
salariu de bază mai mare. Specialiștii din cadrul Direcției
Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și
specialiștii în domeniul informatic din aparatul propriu al
Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al
Înaltei Curți de Casație și Justiție și al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție beneficiază și de celelalte
drepturi salariale prevăzute de lege pentru categoria
profesională din care fac parte, după caz. Specialiștii din cadrul
Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază
și de prevederile art. 23.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 14 aprilie 2008.
Nr. 97.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 294/15.IV.2008

5

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea
și completarea unor acte normative în domeniul justiției
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative
în domeniul justiției și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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București, 11 aprilie 2008.
Nr. 454.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
Nr. 397 din 11 aprilie 2008
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Nr. 226 din 7 aprilie 2008
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ORDIN
privind prohibiția pescuitului în anul 2008
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În temeiul art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura,
în temeiul art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în
domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în Râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003,
în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale,
în baza art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și
Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,
având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 1.765 din 20 martie 2008 al Agenției Naționale pentru Pescuit și
Acvacultură și nr. 124.914 din 8 aprilie 2008 al Direcției conservarea naturii, biodiversitate, biosecuritate,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului și dezvoltării durabile emit următorul ordin:
SECȚIUNEA 1
Zone și perioade de prohibiție

Art. 1. — (1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul
oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare
acvatice în apele maritime interioare și în apele continentale, pe
o durată de 60 de zile, în perioada 15 aprilie—13 iunie inclusiv,
și în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de
45 de zile, în perioada 15 aprilie—29 mai inclusiv, cu excepția
celor prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul oricăror specii de pești, crustacee,
moluște și al altor viețuitoare acvatice în râul Prut, în zonele
inundate permanent sau temporar și în lacul de acumulare

Stânca-Costești, pe o durată de 60 de zile consecutive,
începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 2. — În Complexul Razelm-Sinoie și în lacurile litorale
se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul oricăror specii
de pești și alte viețuitoare acvatice, începând cu data intrării în
vigoare a prezentului ordin până la data de 30 iunie inclusiv.
Art. 3. — Se declară zone de protecție pentru resursele
acvatice vii următoarele:
a) Dunărea Veche, între confluența canalului Olguța cu
Dunărea Veche și confluența Dunărea Veche cu Canalul Sulina,
Mm 13+1.000, începând cu data intrării în vigoare a prezentului
ordin până la data de 30 noiembrie inclusiv, cu excepția
pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara
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nr. 1.579/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de stabilire
a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente aplicabile
pentru anul 2008 în Marea Neagră pentru anumite resurse
halieutice și grupuri de resurse halieutice.
Art. 6. — Prohibiția pescuitului scrumbiei de Dunăre în anul
2008 se stabilește, pe sectoare, astfel:
a) în Marea Neagră, pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de
la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43 pe o durată de
7 zile, în perioada 24—30 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia,
Mm 43 până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 21 de zile, în
perioada 27 aprilie—19 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii,
km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de
zile, în perioada 28 aprilie—27 mai inclusiv.
SECȚIUNEA a 3-a
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Unelte, dimensiuni minime ale ochiurilor de plasă
și metode de pescuit
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Art. 7. — În activitatea de pescuit în scop comercial se
interzice folosirea:
a) la pescuitul în Marea Neagră a avelor de orice tip, setcilor
cu mărimea laturii ochiurilor de plasă cuprinse între a = 40 mm
și a = 100 mm, respectiv, 2a = 80 mm și 2a = 200 mm, șirurilor
de setci în derivă a căror lungime totală este mai mare de
2,5 km;
b) setcilor de calcan confecționate din ațe cu finețea mai
mică de 6,350 m/kg și a lavelor cu lungimea mai mare de 1 km;
c) traulului în Marea Neagră sub izobata de 20 m;
d) uneltelor tip dragă și traulului de fund în Marea Neagră;
e) uneltelor de pescuit, fără marcarea pozițiilor acestora și a
mărcilor de identificare;
f) setcilor și a avelor de orice tip în Complexul Razelm-Sinoie
și în lacurile litorale;
g) setcilor de rechin în zona marină a Rezervației Biosferei
„Delta Dunării”, respectiv până la izobata de 20 m;
h) năvoadelor în rețeaua de canale, gârle și sahale;
i) uneltelor de tip prostovol, năpatcă și trandadaie, precum și
a lăptașului, în zona Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;
j) năvoadelor, începând cu data intrării în vigoare a
prezentului ordin până la data de 10 septembrie inclusiv, în Delta
și în Lunca inundabilă a Dunării, și începând cu data intrării în
vigoare a prezentului ordin până la data de 1 octombrie inclusiv
în Complexul Razelm-Sinoie și în celelalte lacuri litorale;
k) setcilor de scrumbie în perioada 1 august—31 decembrie
inclusiv;
l) uneltelor de pescuit tractate de tip traul și năvod pe Dunăre
și pe brațele sale;
m) uneltelor de plasă în râurile și lacurile naturale din zona de
munte;
n) carmacelor și cărmăcuțelor în apele continentale și în
apele maritime interioare.
Art. 8. — Este interzisă utilizarea uneltelor de pescuit care
au dimensiuni minime ale ochiurilor de plasă mai mici de:
a) a = 30 mm, respectiv 2a = 60 mm, la setcile pentru
scrumbie și chefal;
b) a = 20 mm, respectiv 2a = 40 mm, la uneltele de tip sac
instalate la stăvilarele lacurilor litorale;
c) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la camera de prindere a
talienelor în zona litoralului românesc al Mării Negre;
d) a = 100 mm, respectiv 2a = 200 mm, la setcile de rechin;
e) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la cămașa sacului de
traul în Marea Neagră;
f) a = 10 mm, respectiv 2a = 20 mm, la matița năvoadelor de
plajă;
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perioadei de prohibiție, cu eliberarea în mediul acvatic a peștelui
și a altor viețuitoare acvatice capturate;
b) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluența cu
canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 și până la confluența cu
canalul Sulina, Mm 8+600, în tot timpul anului, cu excepția
pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara
perioadei de prohibiție, cu eliberarea în mediul acvatic a peștelui
și a altor viețuitoare acvatice capturate;
c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheș, în tot timpul
anului;
d) lacul Erenciuc, în tot timpul anului;
e) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe din zonele
rectificate, în tot timpul anului, cu excepția pescuitului
recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de
prohibiție, cu eliberarea în mediul acvatic a peștelui și a altor
viețuitoare acvatice capturate;
f) pe brațul Sfântu Gheorghe, începând cu data intrării în
vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv, cu
excepția pescuitului de reproducători de sturioni în stare vie, în
următoarele zone:
— km 22—25;
g) pe Dunăre, începând cu data intrării în vigoare a
prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv, cu excepția
pescuitului de reproducători de sturioni în stare vie, în
următoarele zone:
— Mm 53—54 (Toană Bază/în aval de Isaccea);
— Mm 67—68,5 (Toanele Pluton și Groapa Catargului);
h) pe Brațul Borcea, începând cu data intrării în vigoare a
prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv, cu excepția
pescuitului de reproducători de sturioni în stare vie, în
următoarele zone:
— km 37—41 (Stelnica).
Art. 4. — Se declară zone cu regim de protecție integrală
pentru resursele acvatice vii din Marea Neagră următoarele:
a) zona strict protejată Sacalin—Zătoane;
b) zona strict protejată a Rezervației Marine Vama Veche—
2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43°47′ lat. N și 28°35′18′′ long. E;
NE: 43°47′ lat. N și 28°40′ long. E;
SV: 43°44′20′′ lat. N și 28°35′18′′ long. E;
SE: 43°44′20′′ lat. N și 28°40` long. E, și a cărei limită dinspre
mal este balizată.
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SECȚIUNEA a 2-a
Specii și perioade de prohibiție

Art. 5. — (1) Se interzice pescuitul anumitor specii de pești,
după cum urmează:
a) în perioada 15 aprilie—13 iunie inclusiv, pescuitul știucii
se poate efectua numai în scop recreativ/sportiv, prin utilizarea
momelilor artificiale;
b) păstrăvului de mare și mihalțului tot timpul anului;
c) păstrăvului indigen, păstrăvului fântânel și al coregonului,
în perioada 15 septembrie—31 decembrie inclusiv, iar al
lipanului, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin
până la data de 31 mai inclusiv;
d) în apele Mării Negre se interzic:
— pescuitul rechinului, în perioada 15 aprilie—15 iunie
inclusiv;
— pescuitul delfinilor în tot timpul anului;
— recoltarea rapanei pe o durată de 60 de zile, în perioada
1 iulie—29 august inclusiv, și a midiei fixate pe stânci și diguri,
începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la
data de 29 mai inclusiv.
(2) Pescuitul calcanului și dimensiunile minime ale ochiurilor
de plasă se supun dispozițiilor Regulamentului (CE)
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g) a = 50 mm, respectiv 2a = 100 mm, la matița năvoadelor
în Complexul Razelm-Sinoie;
h) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de prindere
ale vintirelor și talienelor de baltă în Complexul Razelm-Sinoie
și în lacurile litorale;
i) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tip
setci și ave, cu excepția setcilor de scrumbie;
j) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele tip năvod,
vintire și taliene de baltă;
k) a = 12 mm, respectiv 2a = 24 mm, la setcile de oblete în
afara perimetrului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

7

(2) Pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”
activitatea de pescuit este permisă numai în amenajările
piscicole licențiate, prin notificarea prealabilă cu 48 de ore
înainte și în prezența reprezentanților Agenției Naționale pentru
Pescuit și Acvacultură.
Art. 11. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se
sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura și ale
Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta
Dunării”, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 12. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării
rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor
nr. 237/627/2007 privind prohibiția pescuitului în anul 2007,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din
5 aprilie 2007.
Art. 13. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

SECȚIUNEA a 4-a
Dispoziții finale

el

or

fiz
i

ce

Art. 9. — Dimensiunea minimă în centimetri a următoarelor
specii de moluște marine este:
a) 4,5 cm — midia (lungimea cochiliei);
b) 5 cm — rapana (lungimea cochiliei).
Art. 10. — (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică
unităților de acvacultură și celor situate în ariile naturale
protejate, cu excepția Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Silviu Stoica,
secretar de stat
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p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
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AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
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ORDIN
pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație recapitulativă
privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri”
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În temeiul art.12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art.1564 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 228
alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă modelul și conținutul formularului
„Declarație
recapitulativă
privind
livrările/achizițiile
intracomunitare de bunuri” (390 VIES), cod MEF 14.13.01.02/r,
prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. — Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se
depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în
anexa nr. 2, începând cu operațiunile desfășurate în trimestrul I
al anului 2008.
Art. 3. — Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
utilizare și arhivare a formularului prevăzut la art.1 sunt stabilite
în anexa nr. 3.
Art. 4. — Procedura de gestionare a Declarației recapitulative
privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri este stabilită
în anexa nr.4.

Art. 5. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 6. — Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile
intracomunitare de bunuri se completează, în mod obligatoriu,
cu ajutorul programului de asistență elaborat de Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 8. — Direcția generală proceduri pentru administrarea
veniturilor, Direcția de informații fiscale, Direcția generală de
tehnologia informației, Direcția generală de administrare a
marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor
publice județene și a municipiului București vor lua măsuri
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Chițoiu
București, 28 martie 2008.
Nr. 552.
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ANEXA Nr. 11)

1) Anexa

nr. 1 este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 2

Instrucțiuni pentru completarea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri
1.1. Declarația recapitulativă se depune trimestrial, în
condițiile prevăzute de art. 1564 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului, de
către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA,
conform art. 153 și 1531 din Legea nr. 571/2003, cu modificările
și completările ulterioare, care au efectuat livrări și/sau achiziții
intracomunitare de bunuri, precum și livrări și achiziții de bunuri
în cadrul unei operațiuni triunghiulare, așa cum sunt definite în
titlul VI din Codul fiscal.
1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor
depune declarația recapitulativă numai în trimestrul de raportare
în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru livrările/achizițiile
intracomunitare, precum și pentru livrările și achizițiile în cadrul
unei operațiuni triunghiulare efectuate.
2.1. Declarația recapitulativă se depune în format electronic
astfel:
— la registratura organului fiscal competent;
— la poștă, prin scrisoare recomandată;
— prin completare, pe pagina de web a Agenției Naționale de
Administrare Fiscală;
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2.2. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi
însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul
programului de asistență elaborat de Agenția Națională de
Administrare Fiscală, semnat și ștampilat, conform legii.
Formularul se editează în două exemplare:
— un exemplar se depune la unitatea fiscală împreună cu
suportul electronic;
— un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
Formatul electronic al declarației recapitulative se obține prin
folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională
de Administrare Fiscală și se transmite organului competent pe
suport electronic.
Programul de asistență este pus la dispoziția persoanelor
impozabile, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de
pe serverul de web al Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, la adresa www.mfinante.ro/portal ANAF.
Contribuabilii care dețin certificat digital pot depune
formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanță,
pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală.
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Modul de completare a declarației recapitulative
— numărul total al operatorilor intracomunitari, indiferent de
numărul operațiunilor;
— valoarea operațiunilor, defalcată pe tipuri: livrări, livrări în
cadrul operațiunilor triunghiulare și achiziții.
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SECȚIUNEA 1

SECȚIUNEA a 2-a

1. Se completează cu tranzacțiile intracomunitare efectuate,
în următoarea ordine:
a) livrări intracomunitare de bunuri (L);
b) livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei
operațiuni triunghiulare (T);
c) achiziții intracomunitare de bunuri și achiziții de bunuri
efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare (A).
Fiecare pagină aferentă secțiunii a 2-a va conține în antet
informații privind codul de înregistrare în scopuri de TVA,
perioada aferentă și numărul paginii.
a) Livrări intracomunitare de bunuri — se înscrie suma totală
a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei, în
condițiile art. 143 alin. (2) lit. a) și d) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe
fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei ia naștere în
trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile
pentru încasări de avansuri parțiale pentru livrări intracomunitare
de bunuri, scutite.
b) Livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei
operațiuni triunghiulare — se înscrie suma totală a livrărilor de
bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare,
prevăzute la art. 1321 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu
modificările și completările ulterioare, efectuate în statul membru
de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare
beneficiar al livrării ulterioare ce are desemnat un cod „T”, și
pentru care exigibilitatea taxei ia naștere în trimestrul
calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile pentru
încasări de avansuri parțiale pentru livrările de bunuri efectuate
în cadrul unei operațiuni triunghiulare; se va completa doar de
către cumpărătorul revânzător.
c) Achiziții intracomunitare de bunuri — se înscrie suma
totală a achizițiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor,
pentru care persoana impozabilă care depune declarația este
obligată la plata taxei conform art. 151 din Legea nr. 571/2003,
cu modificările și completările ulterioare, și pentru care

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

Cartușul „Perioada de raportare” se completează cu:
— anul la care se referă declarația; se înscrie cu cifre arabe
cu 4 caractere (de exemplu, 2008);
— perioada de raportare aferentă operațiunilor realizate este
formată din două caractere, primul fiind litera „T” și al doilea fiind
cifra aferentă trimestrului respectiv (de exemplu, pentru
trimestrul 2 se va înscrie „T2”).
Declarația depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi
declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare de
pe formular.
În declarația rectificativă se rectifică tranzacții declarate în
orice perioadă de raportare anterioară și se completează toate
rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării,
indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
Se completează câte o declarație rectificativă pentru fiecare
perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.
Declarația rectificativă se folosește și pentru reducerea bazei
de impozitare a achizițiilor intracomunitare în situația prevăzută
de lege.
Reducerile de preț acordate ulterior de furnizor, într-un alt
trimestru decât cel în care au fost efectuate livrările de bunuri,
se declară în declarația recapitulativă întocmită pentru trimestrul
în care reducerile de preț au fost acordate, indiferent dacă în
trimestrul respectiv valoarea reducerilor depășește totalul
livrărilor/achizițiilor de bunuri declarate, rezultând astfel o suma
negativă.
Cartușul „Date de identificare” conține:
1. Cod de identificare fiscală — se înscrie codul primit la
înregistrarea în scopuri de TVA, înscris în certificatul de
înregistrare în scopuri de TVA.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
2. „Denumire/Nume, Prenume” — se înscriu, după caz,
denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile.
3. „Domiciliul fiscal” — se completează cu datele privind
adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul
fiscal, după caz) al persoanei impozabile înregistrate în scopuri
de TVA.
Cartușul „Rezumat declarație” conține:
— numărul total al paginilor anexă la declarație;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Coloana „Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar” —
se va înscrie denumirea/numele, prenumele furnizorului care a
emis factura.
Coloana „Tipul operațiunii” — se va înscrie „A”.
Coloana „Baza impozabilă” — valoarea tranzacției/
tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul
furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită potrivit
prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările și
completările ulterioare).
2. Pentru livrările intracomunitare efectuate către clienți
nestabiliți în Comunitatea Europeană și care au desemnat un
reprezentant fiscal în Uniunea Europeană, la rubrica „Denumire
operator intracomunitar” va fi înscrisă denumirea clientului (nu a
reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator
intracomunitar” va fi înscris codul de înregistrare în scopuri de
TVA atribuit persoanei străine prin reprezentant fiscal.
3. Pentru achizițiile intracomunitare care provin de la un
furnizor nestabilit în Comunitatea Europeană și care a desemnat
un reprezentant fiscal în statul membru în care începe
transportul, la rubrica „Denumire operator intracomunitar” va fi
înscrisă denumirea furnizorului (nu a reprezentantului fiscal), iar
la rubrica „Cod operator intracomunitar” va fi înscris codul de
înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei străine prin
reprezentant fiscal.
Similar se procedează și în situația în care furnizorul
nestabilit în Comunitatea Europeană nu și-a desemnat un
reprezentant fiscal în statul membru în care începe transportul,
dar prin aplicarea de către unele state membre a măsurilor de
simplificare a declarării importurilor, respectiv o reprezentare
globală de către o societate care poate fi, de exemplu, o
societate de expediție/transport, operatorul extracomunitar se
consideră reprezentat fiscal de societatea respectivă.
Exemplu: o societate „A” dintr-un stat extracomunitar (X)
vinde unei societăți din România „B” bunuri. Bunurile sunt
importate într-un stat membru al Uniunii Europene (Y) de către
societatea de expediție „C” și apoi aceeași societate „C” declară
în numele furnizorului „A” din statul extracomunitar (X) (dar sub
propriul cod de TVA) livrarea intracomunitară a bunurilor din
statul membru (Y) în România.
În astfel de situații se va considera drept reprezentant fiscal
societatea de expediție „C”. În declarația recapitulativă privind
achizițiile intracomunitare, la rubrica „Denumire operator
intracomunitar” va fi înscrisă denumirea furnizorului, respectiv
societatea „A” din statul extracomunitar (X), iar la rubrica „Cod
operator intracomunitar” codul din statul membru (Y) al societății
de expediție „C”care a declarat livrarea intracomunitară.
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exigibilitatea taxei intervine în trimestrul calendaristic respectiv,
inclusiv sumele din facturile primite pentru plăți de avansuri
parțiale pentru achiziții intracomunitare de bunuri.
d) Achiziții de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni
triunghiulare — se înscrie suma totală a achizițiilor de bunuri
efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare, pentru care
furnizorul a desemnat persoana impozabilă beneficiară drept
persoana obligată la plata taxei, în conformitate cu art. 150
alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și
completările ulterioare, inclusiv sumele din facturile primite
pentru plăți de avansuri parțiale pentru achiziții intracomunitare
de bunuri.
Coloana „Țara” — codul țării care a emis codul de
înregistrare în scopuri de TVA al clientului/furnizorului.
Coloana „Cod operator intracomunitar” — codul de
înregistrare în scopuri de TVA al operatorului, fără codul de țară.
Acesta trebuie introdus fără spații, virgule sau puncte.
Coloana „Tipul operațiunii”
L — pentru livrări intracomunitare de bunuri către alte state
membre;
T — pentru livrări în cadrul unei operațiuni triunghiulare;
A — pentru achiziții intracomunitare de bunuri și achiziții în
cadrul unei operațiuni triunghiulare din alte state membre.
Coloana „Baza impozabilă” — valoarea tranzacției/
tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul
client/furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită
potrivit prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu
modificările și completările ulterioare).
2. În subsolul paginii se înscrie suma totală a tranzacțiilor
înscrise în pagina respectivă, iar pe ultima pagină a declarației
se înscrie și totalul general al operațiunilor.
3. Toate sumele se înscriu în lei.
4. Operațiunile înscrise la rândurile de regularizări din
Decontul de TVA, respectiv rândurile 2, 5 și 15, se cuprind în
declarația recapitulativă rectificativă aferentă perioadei la care
se referă aceste operațiuni.
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1. Pentru achiziții intracomunitare de bunuri în cazul în care
furnizorul nu comunică un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt
transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii
Europene, achiziția se declară în declarația recapitulativă astfel:
Coloana „Țara” — codul țării membre din care s-a efectuat
livrarea intracomunitară.
Coloana „Cod operator intracomunitar” — nu se va înscrie
nimic.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și arhivare a
Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri
Circulă:
Denumire formular: Declarație recapitulativă privind
livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri
— în format electronic, la organul fiscal în a cărui rază
Cod: 14.13.01.02/r
teritorială persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA își
Format: A4/t1
are domiciliul fiscal;
Caracteristici de tipărire:
— în format hârtie, în două exemplare listate, semnate și
— pe o singură față;
— se utilizează echipament informatic pentru completare și ștampilate, potrivit legii, dintre care:
editare, cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție
• un exemplar la contribuabil;
gratuit de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
• un exemplar la organul fiscal.
Se difuzează: gratuit.
Se arhivează:
Se utilizează la: declararea operațiunilor intracomunitare.
— formatul electronic, în arhiva de documente electronice;
Se întocmește de: persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA, care realizează operațiuni intracomunitare.
— formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.
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

Procedura de gestionare a Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri
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eventualele deconturi speciale rectificative aferente
perioadei de raportare. Nu se au în vedere rândurile de
regularizări privind achizițiile intracomunitare din
Decontul/deconturile de TVA;
d) îndeplinirea obligației de depunere a declarației
recapitulative prin încrucișarea informațiilor referitoare la
persoanele impozabile care au declarat livrări/achiziții
intracomunitare de bunuri în deconturile de TVA și în deconturile
speciale de TVA depuse cu informațiile referitoare la persoanele
impozabile care au depus declarații recapitulative.
3.2. În cazul persoanelor impozabile cu obligații declarative
lunare, precum și în cazul în care, în cadrul trimestrului de
raportare, au fost depuse mai multe deconturi speciale de TVA
de către contribuabil, corelațiile se verifică avându-se în vedere
totalul livrărilor, respectiv al achizițiilor intracomunitare de bunuri
înscrise în toate declarațiile depuse în cadrul perioadei la care
se referă declarația recapitulativă.
3.3. Dispozițiile pct. 3.1 lit. c) nu sunt aplicabile pentru
declarațiile recapitulative rectificative.
4. Notificarea persoanelor impozabile
4.1. După prelucrarea declarațiilor recapitulative vor fi
identificate:
— persoanele impozabile care nu au depus declarația
recapitulativă, deși în Decontul de TVA sau în Decontul special
de TVA au declarat livrări/achiziții intracomunitare de bunuri,
potrivit pct. 3.1 lit. d);
— persoanele impozabile care au depus declarații
recapitulative ce prezintă erori, potrivit pct. 3.1 lit. a)—c).
4.2. Pentru persoanele impozabile prevăzute la pct. 4.1 se
emit:
a) notificări pentru nedepunerea declarației;
b) notificări pentru corectarea declarației.
4.3. Notificările prevăzute la pct.4.2 se emit până cel târziu la
data de 25 a lunii următoare termenului legal de depunere a
declarației recapitulative.
4.4. Persoanele impozabile care depun cu întârziere
declarația recapitulativă sunt sancționate potrivit art. 219 alin. (1)
lit. b1) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei.
4.5. Declarațiile recapitulative depuse sau corectate ca
urmare a notificărilor transmise se prelucrează în momentul
primirii lor de la persoanele impozabile.
4.6. Declarațiile recapitulative care prezintă erori, potrivit
pct. 3.1 lit. a)—c), pentru care organul fiscal competent a
transmis notificarea prevăzută la pct. 4.2 lit. b), se corectează
prin depunerea unei noi declarații corect completate, până cel
târziu la data de 25 a lunii următoare termenului legal de
depunere a declarației recapitulative pe care o corectează, fără
a se bifa căsuța de rectificare.
4.7. Declarația recapitulativă prevăzută la pct. 4.6 înlocuiește
declarația recapitulativă depusă inițial și, după prelucrare, se
arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate
în scopuri de TVA.
5. Prelucrarea declarațiilor recapitulative rectificative
5.1. Declarațiile recapitulative se rectifică, din oficiu, de către
persoana impozabilă, prin depunerea unei declarații
recapitulative rectificative.
5.2. În declarația recapitulativă rectificativă se completează
toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul
declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
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În vederea îndeplinirii cerințelor Regulamentului CE
nr. 1.798/2003, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA, care realizează operațiuni intracomunitare, au obligația să
depună
trimestrial
Declarația
recapitulativă
privind
livrările/achizițiile intracomunitare (390 VIES), potrivit dispozițiilor
art. 1564 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare.
1. Depunerea declarației recapitulative
1.1. Declarația recapitulativă se depune trimestrial, până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului, la
organul fiscal competent.
1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
depun declarația recapitulativă numai în trimestrul de raportare
în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru livrările/achizițiile
intracomunitare de bunuri, precum și pentru livrările și achizițiile
de bunuri în cadrul unei operațiuni triunghiulare efectuate.
2. Prelucrarea declarației recapitulative
2.1. Prelucrarea declarațiilor recapitulative depuse de
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se
realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea
programului informatic de prelucrare pus la dispoziție de Direcția
generală de tehnologia informației, până la data de 5 a lunii
următoare termenului de depunere a declarației.
2.2. După prelucrare, declarația recapitulativă se
arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate
în scopuri de TVA.
3. Verificarea formală a declarațiilor recapitulative
3.1. Pentru fiecare declarație recapitulativă organul fiscal
competent verifică:
a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al
persoanei
impozabile
care
realizează
operațiuni
intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din
declarație cu cele existente în Registrul persoanelor impozabile
înregistrate în scopuri de TVA;
b) integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA
ale operatorilor străini înscriși în declarația recapitulativă:
înscrierea corectă a codului de țară, precum și a numărului de
caractere ale codului;
c) corelarea totalului sumelor aferente livrărilor/achizițiilor
intracomunitare de bunuri din declarația recapitulativă cu cele
înscrise în rândurile corespunzătoare din Decontul de TVA sau
din Decontul special de TVA, după caz, astfel:
(i)
(L+T) livrări + livrări în cadrul unei operațiuni
triunghiulare din declarația recapitulativă = livrări
intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA
aferent/aferente perioadei de declarare prevăzute la
pct. 1 din prezenta anexă. Se au în vedere, de
asemenea, și eventualele decizii de corectare a erorilor
materiale
din
Decontul/deconturile
de TVA
întocmit/întocmite în trimestrul de raportare,
aferent/aferente aceleiași perioade. Nu se au în vedere
rândurile de regularizări privind livrările intracomunitare
din Decontul/deconturile de TVA;
(ii)
(A) achiziții + achiziții în cadrul unei operațiuni
triunghiulare din declarația recapitulativă = achiziții
intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA sau
din Decontul special/deconturile speciale de TVA,
aferent/aferente perioadei de declarare prevăzute la
pct. 1 din prezenta anexă. Se au în vedere, de
asemenea, și eventualele decizii de corectare a erorilor
materiale
din
Decontul/deconturile
de TVA
întocmit/întocmite în trimestrul de raportare,
aferent/aferente aceleiași perioade, sau din
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municipiului București baza de date cuprinzând declarațiile
recapitulative depuse, și anume:
— declarațiile recapitulative corecte;
— declarațiile recapitulative corectate ca urmare a
notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în
scopuri de TVA; și
— declarațiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost
efectuată corecția ca urmare a notificărilor transmise
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
Organul fiscal competent este responsabil pentru
completitudinea și corectitudinea informațiilor transmise.
7.2. În termen de maximum 5 zile, direcțiile generale ale
finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili transmit
informațiile din declarațiile recapitulative Direcției generale de
tehnologia informației și sunt responsabile pentru
completitudinea informațiilor transmise.
7.3. În termen de 5 zile, Serviciul Central de Legături verifică
dacă informațiile din declarațiile recapitulative au fost transmise
de către toate direcțiile generale ale finanțelor publice județene
și a municipiului București, precum și de către Direcția generală
de administrare a marilor contribuabili.
8. Centralizarea datelor din declarațiile recapitulative
rectificative
8.1. La sfârșitul fiecărei luni, organul fiscal competent
transmite direcției generale a finanțelor publice județene sau a
municipiului București baza de date cuprinzând diferențele
dintre declarațiile recapitulative rectificative depuse în luna
respectivă și declarațiile recapitulative inițiale.
Organul fiscal competent este responsabil pentru
completitudinea și corectitudinea informațiilor transmise.
8.2. În termen de maximum 5 zile, direcțiile generale ale
finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili transmit
informațiile din declarațiile recapitulative rectificative Direcției
generale de tehnologia informației și sunt responsabile pentru
completitudinea informațiilor transmise.
8.3. La solicitările punctuale formulate de statele membre,
Serviciul Central de Legături verifică existența unor eventuale
declarații recapitulative rectificative.
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Pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se
operează rectificări se completează câte o declarație
rectificativă.
În declarația recapitulativă rectificativă se corectează și
informațiile din declarația recapitulativă aferentă ultimei perioade
de raportare, care nu au fost corectate până la data de 25 a lunii
următoare datei de raportare, în urma notificărilor transmise
potrivit pct. 4.
5.3. Declarațiile recapitulative rectificative se prelucrează în
momentul primirii lor de la persoanele impozabile.
5.4. Se verifică existența bifei în căsuța prevăzută de
formular, în vederea marcării corespunzătoare în sistemul
informatic.
5.5. După prelucrare, declarațiile rectificative se arhivează la
dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de
TVA.
6. Organizarea bazei centrale de date „Declarații
recapitulative”
6.1. Informațiile din declarațiile recapitulative depuse la
termenele legale de depunere, precum și cele depuse ca urmare
a notificărilor transmise de organele fiscale competente se
introduc într-o bază de date denumită „Declarații recapitulative”.
6.2. Baza de date „Declarații recapitulative” cuprinde două
secțiuni:
— livrări — în care se înscriu toate livrările intracomunitare
de bunuri (cod L) și toate livrările ulterioare de bunuri efectuate
în cadrul unei operațiuni triunghiulare (cod T);
— achiziții — în care se înscriu achizițiile intracomunitare de
bunuri și achizițiile de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni
triunghiulare (cod A).
6.3. Informațiile din declarațiile recapitulative rectificative
depuse de persoanele impozabile se introduc în aceeași bază
centrală de date. Se marchează corespunzător, ca declarații
recapitulative rectificative, numai informațiile care reprezintă
diferențe între declarația recapitulativă rectificativă și declarația
recapitulativă inițială.
7.
Centralizarea
informațiilor
din
declarațiile
recapitulative
7.1. Până la sfârșitul lunii următoare termenului legal de
depunere a declarației recapitulative, organul fiscal competent
transmite direcției generale a finanțelor publice județene sau a
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor
de calcul necesare funcționării cabinetelor medicilor de familie
Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici, strategii și managementul calității în sănătate, al Direcției
generale buget și credite externe, al Agenției Naționale pentru Programe de Sănătate și al Direcției logistică, administrativ, relații
publice și mass-media nr. E.N. 3.666 din 2 aprilie 2008,
având în vedere prevederile art. 8 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naționale
de sănătate în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea
activității specifice în cadrul Programului național de evaluare a stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, cu
modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății publice emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Normele privind procedura de acordare,
cu titlu gratuit, a echipamentelor de calcul necesare funcționării
cabinetelor medicilor de familie, prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății Publice,
Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului
Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București,

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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autoritățile de sănătate publică și medicii de familie duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
București, 2 aprilie 2008.
Nr. 607.

ANEXĂ
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NORME
privind procedura de acordare, cu titlu gratuit, a echipamentelor de calcul necesare funcționării
cabinetelor medicilor de familie
9. Echipamentele recepționate rămân la sediul autorităților
1. În calitate de autoritate organizatoare, Ministerul Sănătății
Publice a inițiat procedura de achiziție a echipamentelor de de sănătate publică, în custodie, până la data efectuării
calcul necesare funcționării cabinetelor medicilor de familie, transferului din patrimoniul Centrului Național pentru
compusă din: calculator portabil dotat cu sistem de operare, Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic
imprimantă matricială și antivirus.
în Domeniul Sănătății București în patrimoniul autorității de
2. Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea
sănătate publică.
Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății
10. Decontarea contravalorii echipamentelor de calcul se
București este autorizat de Ministerul Sănătății Publice să
încheie, după finalizarea procedurii de achiziție, acorduri-cadru efectuează de către Centrul Național pentru Organizarea și
Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul
și, respectiv, contracte subsecvente cu furnizorii adjudecați.
3. Contractele de furnizare se vor derula numai în condițiile Sănătății București în baza documentelor justificative, în limita
stabilite în documentația de achiziție.
prevederilor bugetare aprobate.
4. Contractele de furnizare se încheie în limita prevederilor
11. Echipamentele se transferă din patrimoniul Centrului
bugetare repartizate din veniturile proprii ale Ministerului Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului
Sănătății Publice, având în vedere atât cantitățile stabilite pe Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București în
loturi, cât și prețurile adjudecate la licitație.
patrimoniul autorităților de sănătate publică, potrivit prevederilor
5. Prețul contractului de furnizare se exprimă în lei și nu
Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de
poate fi modificat pe toată durata acestuia.
6. Contractul de furnizare intră în vigoare după constituirea transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând
de către furnizori a garanției de bună execuție. Garanția de bună instituțiilor publice, în baza proceselor-verbale de predareexecuție se constituie prin scrisoare de garanție de bună preluare.
12. Pe baza documentului menționat la pct. 11,
execuție emisă în favoarea Centrului Național pentru
Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic echipamentele de calcul transferate se înregistrează în evidența
în Domeniul Sănătății București.
contabilă a autorității de sănătate publică.
7. Echipamentele de calcul se livrează de către furnizori la
13. Autoritatea de sănătate publică încheie contracte de
termenele cuprinse în graficul de livrare, la sediul fiecărei comodat cu medicii de familie de pe raza teritorială a județului,
autorități de sănătate publică județene și a municipiului
respectiv a municipiului București, pentru echipamentele de
București (denumite în continuare autorități de sănătate
calcul necesare funcționării cabinetelor, conform modelului
publică). În termen de 3 zile de la data încheierii contractului,
Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului prevăzut în anexa nr. 8 la Normele metodologice pentru
Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București va realizarea și raportarea activității specifice în cadrul Programului
transmite furnizorilor lista cuprinzând adresa autorităților de național de evaluare a stării de sănătate a populației în asistența
sănătate publică, numele și prenumele conducătorilor acestor medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății
instituții. Tot în termen de 3 zile de la data încheierii contractelor, publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de
Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Sănătate nr. 994/354/2007, cu modificările și completările
Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București va ulterioare.
comunica, în scris, autorităților de sănătate publică termenul de
14. Pe toată perioada comodatului, echipamentele de calcul
livrare a echipamentelor de calcul.
rămân în patrimoniul autorităților de sănătate publică, care au
8. Recepția echipamentelor de calcul se face la sediul
obligația de a calcula și de a înregistra amortizarea aferentă, de
autorităților de sănătate publică de către o comisie de recepție
formată din reprezentanți ai furnizorului, ai Centrului Național a inventaria anual aceste bunuri, de a urmări modul în care sunt
pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și respectate obligațiile prevăzute în contractul de comodat și de a
Informatic în Domeniul Sănătății București și ai autorității de lua măsurile ce se impun în cazul nerespectării prevederilor
sănătate publică.
acestui contract.
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MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN
privind acordarea cetățeniei române unor persoane
Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea
cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași
lege,
constatând îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 21/1991, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și
completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
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p. Ministrul justiției,
Zsuzsánna Péter,
secretar de stat
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Art. 1. — Se aprobă cererile de acordare a cetățeniei române persoanelor
care au solicitat acordarea ei, prevăzute în 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, 9 aprilie 2008.
Nr. 1.010/C.
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persoanelor pentru care Comisia pentru cetățenie a avizat favorabil cererea de acordare a cetățeniei române
conform art. 8 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
7. Hassan S. Kadhim, fiul lui Salman Kadhim și Karima
1. Abdal Kadir Firas, fiul lui Ahmad Abdal Kadir și Farida
Kadjum, născut la data de 24 aprilie 1967 în localitatea Deyala Mahdi, născut la data de 26 decembrie 1962 în localitatea
Bakuba, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în localitatea Bagdad, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în localitatea
București, Str. Delfinului nr. 1, bl. D16, sc. 1, et. 8, ap. 47, București, Șos. Giurgiului nr. 125, bl. 4-A, sc. 3, et. 8, ap. 102,
sectorul 4. (Dosar nr. 2134A/2007)
sectorul 2. (Dosar nr. 1499A/2007)
8. Hussain Ali, fiul lui Salam și Basmia, născut la data de
2. Abu Al Haija Jihad, fiica lui Taha și Najla, născută la data
21
iulie
1968 în localitatea Bagdad, Irak, cetățean irakian, cu
de 7 iunie 1970 în localitatea Amman, Iordania, cetățean
domiciliul
actual în localitatea București, Drumul Valea Largă
iordanian, cu domiciliul actual în localitatea București, str. Adrian
nr. 24.A, sectorul 6. Copii minori: Hussain Hasan, născut la data
Fulga nr. 44, sectorul 6. (Dosar nr. 1607A/2007)
3. Galstyan Vahan, fiul lui Parchiev și Vartanum, născut la de 28.08.1999, Hussain Hashim, născut la data de 12.01.2003,
data de 27 februarie 1950 în localitatea Tbilisi — raion Kirov, și Hussain Haider, născut la data de 25.09.1995. (Dosar
RSS Gruzină, cetățean armean, cu domiciliul actual în nr. 1751A/2007)
9. Hussain K. Jemel, fiul lui Kadhem și Batha Zamel, născut
localitatea București, șos. Berceni nr. 51, bl. 129, sc. 1, et. 7,
la data de 13 aprilie 1968 în localitatea Bagdad, Irak, cetățean
ap. 26, sectorul 4. (Dosar nr. 1884A/2007)
irakian, cu domiciliul actual în localitatea București, Str. Siriului
4. Ghanadi Mragheh Amir, fiul lui Akbar și Farinaz, născut la
nr. 19, bl. 17C, ap. 26, sectorul 1. (Dosar nr. 1494A/2007)
data de 1 septembrie 1967 în localitatea Tabriz, Iran, cetățean
10. Izadi Majid, fiul lui Mohammad și Amjad, născut la data
iranian, cu domiciliul actual în localitatea București, aleea de 17 mai 1958 în localitatea Teheran, Iran, cetățean iranian, cu
Modrogan nr. 4A, et. 6, ap. 25, sectorul 1. (Dosar domiciliul actual în localitatea București, str. Baba Novac nr. 22,
nr. 2273A/2007)
bl. 24-C, sc. A, ap. 32, sectorul 3. (Dosar nr. 2397A/2007)
5. Hashim Medhat, fiul lui Fouad și Enam, născut la data de
11. Janevska Tatjana, fiica lui Pavle și Ksantipa, născută la
2 iunie 1973 în localitatea Domiata, Egipt, cetățean egiptean, cu data de 5 august 1947 în localitatea Bitola, Republica
domiciliul actual în localitatea București, str. Olănești nr. 6, Macedonia, cetățean macedonean, cu domiciliul actual în
bl. 38, ap. 104, sectorul 6. (Dosar nr. 153A/2007)
localitatea București, șos. Colentina nr. 1, bl. 34, ap. 35, sectorul
6. Hassan Mohamed R.A., fiul lui Abdul Amir și Latifa, născut 2. (Dosar nr. 1473A/2007)
la data de 17 iunie 1964 în localitatea Al Muthana, Irak, cetățean
12. Karamyan Arman, fiul lui Sasun și Susanna, născut la
irakian, cu domiciliul actual în localitatea București, Șos. Iancului data de 21 mai 1981 în localitatea Geghamavan, Republica
nr. 39, bl. 103A, ap. 39, sectorul 2. Copii minori: Hassan Ali, Armeană, cetățean armean, cu domiciliul actual în localitatea
născut la data de 24.01.2002, și Hassan Fatma, născută la data Giurgiu, șos. București bl. 205/3S1, ap. 65, județul Giurgiu.
de 19.10.1999. (Dosar nr. 1318A/2007)
(Dosar nr. 2469A/2007)
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17. Tarief Khaled, fiul lui Abed și Shamsa, născut la data de
29 martie 1970 în localitatea Sukhna, Siria, cetățean sirian, cu
domiciliul actual în localitatea București, aleea Oteșani nr. 3,
bl. O.D. 52—54, ap. 78, sectorul 2. (Dosar nr. 210A/2007)
18. Tunagur Omer, fiul lui Yașar și Pakize, născut la data de
15 iulie 1959 în localitatea Ezine, Turcia, cetățean turc, cu
domiciliul actual în localitatea Târgu Mureș, str. Vulcan nr. 22-A,
județul Mureș. (Dosar nr. 2136A/2007)
19. Turtureanu Tamara, fiica lui Maciukov Ibraghim
Pșemahovici și Evghenia Terentievna, născută la data de
4 ianuarie 1936 în localitatea Jeleznovodsk, Rusia, cetățean rus,
cu domiciliul actual în localitatea București, str. Băiculești nr. 5,
bl. A.3, sc. B, ap. 66, sectorul 1. (Dosar nr. 365A/2007)
20. Yousif Arkan Ahmed, fiul lui Ahmed Yousif și Wedad
Noory, născut la data de 8 octombrie 1964 în localitatea
Bagdad, Irak, cetățean irakian, cu domiciliul actual în
localitatea București, Str. Cornișei nr. 27, sectorul 2. (Dosar
nr. 1581A/2007)
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13. Khodr Khodr, fiul lui Badih și Oraimet Khaldie, născut la
data de 6 decembrie 1967 în localitatea Dahr Hdara, Liban,
cetățean libanez, cu domiciliul actual în localitatea București,
str. Vatra Luminoasă nr. 60, bl. A5, sc. B, ap. 83, sectorul 2.
(Dosar nr. 1401A/2007)
14. Korpan Pavlo, fiul lui Korpan Konstantin Mihail și Korpan
Galina Fedor, născut la data de 26 septembrie 1970 în
localitatea Zaporojie, Ucraina, cetățean ucrainian, cu domiciliul
actual în localitatea București, Calea Griviței nr. 216, bl. I, sc. A,
ap. 38, sectorul 1. (Dosar nr. 1551A/2007)
15. Korpan Svitlana, fiica lui Yevdokimov Anatolii Leonid și
Antonina Vasilii, născută la data de 17 februarie 1970 în
localitatea Zaporojie, Ucraina, cetățean ucrainean, cu domiciliul
actual în localitatea București, Calea Griviței nr. 216, bl. I, sc. A,
ap. 38, sectorul 1. (Dosar nr. 1550A/2007)
16. Sofi Mohamed, fiul lui Fajr și Fatma, născut la data de
5 aprilie 1961 în localitatea Btibat, Edlib, Siria, cetățean sirian,
cu domiciliul actual în localitatea Iași, bd. Nicolae Iorga nr. 43,
bl. b6, sc. B, ap. 14. (Dosar nr. 4264A/2006)
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