Miercuri, 18 iunie 2008

el

or

fiz
i

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

ce

PARTEA I

Anul 176 (XX) — Nr. 453

Pagina

Nr.

Pagina

a

Nr.

pe

rs
o

an

SUMAR

Gazelor Naturale nr. 1.139/2006 pentru aprobarea
Regulamentului privind separarea contabilă, legală,
funcțională
și
organizatorică
a
activităților
reglementate din sectorul gazelor naturale ................

7–8

740. — Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea
Normelor privind principiile pentru alocarea costurilor și
calculul tarifelor de trecere, a tarifelor de trecere medii
ponderate și a tarifelor de concesiune și a Normelor
privind stabilirea tarifelor de trecere, a tarifelor de
trecere medii ponderate și a tarifelor de concesiune în
funcție de clasele de emisii poluante..........................

8–11

5.198. — Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală privind modificarea și
completarea Normelor tehnice pentru aplicarea
regimului de tranzit comunitar/comun, aprobate prin
Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 9.327/2006 ..........................

11–13

5.254. — Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală pentru abrogarea Ordinului
vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 8.065/2006 privind Notele explicative la
Nomenclatura combinată a mărfurilor, adoptate de
Comisia Comunităților Europene................................

13

tu
ra
ii
g
ăr

— Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei
Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de
Stat”, precum și pentru aprobarea vânzării, prin licitație
deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al
statului și în administrarea Regiei Autonome
„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” ......

2–3

iv

— Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de prefect al municipiului București
de către domnul Țincu Ion..........................................

4

ex

cl

us

640.

in

fo

rm

633.

ite

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

tin

— Decizie privind unele măsuri pentru reactualizarea
componenței nominale a Comisiei pentru bursa
specială „Guvernul României”, aprobată prin Decizia
primului-ministru nr. 393/2005 ....................................

D

es

121.

at

DECIZII ALE PRIMULUI MINISTRU

122.

4–5

— Decizie privind constatarea încetării mandatului de
subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor
Externe al domnului Jan Gavrilă ................................

5

123.

— Decizie privind promovarea temporară a domnului
Jan Gavrilă în funcția publică de secretar general
adjunct al Ministerului Afacerilor Externe ..................

6

124.

— Decizie privind trecerea domnului Deaconescu
Ionuț Cătălin din funcția publică de prefect al
municipiului București în funcția publică de inspector
guvernamental............................................................
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

51.

— Ordin al președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei privind
modificarea și completarea Deciziei președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

6

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
28. — Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 15/2008
pentru modificarea și completarea Normei nr. 13/2007
privind autorizarea societății de pensii ca administrator
al fondurilor de pensii facultative și al unui fond de
pensii administrat privat..............................................

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

14–16

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 453/18.VI.2008

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea
Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și pentru
aprobarea vânzării, prin licitație deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului
și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

ce

Având în vedere prevederile art. 15 alin.(2) și ale art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru
constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate
privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Teren
— mp —

Complex «Parc» din Târgu Mureș,
3.209,00
Str. Primăriei nr. 2, județul Mureș, compus
din: hotel, restaurant și terenul aferent

348.

Imobil situat în bd. Nicolae Bălcescu
nr. 26, sectorul 1, București
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Denumirea imobilului și adresa

rm

Nr.
crt.

Art. II. — Se aprobă vânzarea, prin licitație deschisă, în
condițiile legii, a imobilelor aflate în domeniul privat al statului și
în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III. — Pentru vânzarea prin licitație deschisă a imobilelor
prevăzute în anexă,
Regia Autonomă „Administrația
Patrimoniului Protocolului de Stat” va aplica procedura stabilită
prin Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri
pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol,
proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile,
proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei
Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările
ulterioare.

ii
g

Art. I. — La Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind
organizarea și funcționarea Regiei Autonome «Administrația
Patrimoniului Protocolului de Stat», publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu
modificările și completările ulterioare, coloanele 2 și 3 de la
nr. crt. 38 și 348 din anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din
domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei
Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»”,
se modifică și vor avea următorul cuprins:

or
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

602,00”

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Gabriel Berca
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 11 iunie 2008.
Nr. 633.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXĂ

L I S TA

imobilelor aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat”, destinate vânzării prin licitație deschisă, în condițiile legii
Nr.
crt.

Denumirea imobilului
și adresa

Teren
— m2 —

Poziția din H.G. nr. 60/2005,
cu modificările ulterioare

Modul dobândirii
— temeiul legal —

1. Apartament nr. 14, situat în imobilul din
str. Clucerului nr. 62-66, sc. C, parter,
sectorul 1, București

7,28 m2 (cotă indiviză)

2. Apartament nr. 11, situat în imobilul din
str. Pitar Moș nr. 10, sectorul 1,
București
3. Apartament nr. 29, situat în imobilul din
bd. Nicolae Bălcescu nr. 26, sectorul 1,
București
4. Apartament nr. 14, situat în imobilul din
bd. Ion Mihalache nr. 125, bl. 7, sectorul
1, București

Cotă indiviză din suprafața Poz. 618 din anexa nr. 4 Ordonanța de urgență
totală de 392,00 m2
a Guvernului nr. 32/2002

27,12 m2 (cotă indiviză)

Poz. 564 din anexa nr. 4 Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 32/2002

5. Apartament nr. 2, situat în imobilul din
str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter,
sectorul 2, București
6. Apartament nr. 2, situat în imobilul din
str. Paris nr. 45A, parter, sectorul 1,
București
7. Apartament nr. 7, situat în imobilul din
str. Paris nr. 45A, etaj 2, sectorul 1,
București

68,15 m2 (cotă indiviză)

Poz. 189 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului
nr. 39/1996

8. Imobil din Str. Plantelor nr. 44, parter,
sectorul 2 București

140,38 m2

Poz. 135 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului
nr. 39/1996
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Cotă indiviză din suprafața Poz. 348 din anexa nr. 4 Ordonanța de urgență
totală de 602,00 m2
a Guvernului nr. 32/2002
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Cotă indiviză din suprafața Poz. 614 din anexa nr. 4 Ordonanța de urgență
totală de 412,35 m2
a Guvernului nr. 32/2002
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Poz. 187 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului
nr. 39/1996
Poz. 678 din anexa nr. 4 Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 32/2002
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28,10 m2 (cotă indiviză)

Poz. 682 din anexa nr. 4 Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 32/2002

iv

in

22,21 m2 (cotă indiviză)

us

9. Apartament nr. 9, situat în imobilul din
str. Nicolae Racotă nr. 16-18, sectorul 1,
București
10. Apartament nr. 14, situat în imobilul din
str. Nicolae Racotă nr. 16-18, sectorul 1,
București
11. Apartament nr. 16, situat în imobilul din
str. Nicolae Racotă nr. 16-18, sectorul 1,
București
12. Teren situat în Str. Țărmului nr. 19 (fost
nr. 1), sectorul 1, București
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Cotă indiviză din suprafața Poz. 614 din anexa nr. 4 Ordonanța de urgență
totală de 412,35 m2
a Guvernului nr. 32/2002

Poz. 684 din anexa nr. 4 Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 32/2002

6.988,50 m2

Poz. 325 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului
nr. 64/1996

13. Vila „Violeta” cu terenul aferent din
Neptun-Olimp, județul Constanța

3.946,65 m2

Poz. 54 din anexa nr. 4

Hotărârea Guvernului
nr. 961/2004

14. Vila „Crinul” cu terenul aferent din
Neptun-Olimp, județul Constanța

1.970,37 m2

Poz. 56 din anexa nr. 4

Hotărârea Guvernului
nr. 567/1993, republicată
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22,11 m2 (cotă indiviză)

15. Etajul 2, corp B2 din imobilul situat în
Piața Presei Libere nr. 1 –
spații administrative 15 unități
individuale:
1. C6-U60, cam. 6;
2. C6-U61, cam. 7, 8;
3. C6-U63, cam. 12;
4. C6-U64, cam. 13;
5. C6-U65, cam. 14;
6. C6-U66, cam. 15;
7. C6-U69, cam. 32;
8. C6-U70, cam. 33, 34;
9. C6-U75, cam. 40, 41, 42, 43;
10. C6-U76, cam. 44;
11. C6-U77, cam. 45;
12. C6-U78, cam. 46;
13. C6-U79, cam. 47;
14. C6-U80, cam. 48;
15. C6-U81, cam. 49, 50.

Poz. 324 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului
nr. 866/2004
1. 6,99 m2 (cotă indiviză)
2. 12,00 m2 (cotă indiviză)
3. 6,00 m2 (cotă indiviză)
4. 6,00 m2 (cotă indiviză)
5. 6,00 m2 (cotă indiviză)
6. 13,05 m2 (cotă indiviză)
7. 6,54 m2 (cotă indiviză)
8. 13,08 m2 (cotă indiviză)
9. 16,85 m2 (cotă indiviză)
10. 6,54 m2(cotă indiviză)
11. 6,54 m2 (cotă indiviză)
12. 6,54 m2 (cotă indiviză)
13. 6,54 m2 (cotă indiviză)
14. 6,54 m2 (cotă indiviză)
15. 7,22 m2 (cotă indiviză)

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

HOTĂRÂRE
privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de prefect
al municipiului București de către domnul Țincu Ion

ce

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, ale art. 43 din Ordonanța Guvernului
nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor
drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul
unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile
salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 89 și 92 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Articol unic. — Domnul Țincu Ion exercită, cu caracter temporar, funcția
publică de prefect al municipiului București până la organizarea concursului în
vederea ocupării definitive a postului.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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București, 18 iunie 2008.
Nr. 640.
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Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
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DECIZII ALE PRIMULUI MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind unele măsuri pentru reactualizarea componenței nominale a Comisiei pentru bursa specială
„Guvernul României”, aprobată prin Decizia primului-ministru nr. 393/2005
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu
modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (1), (2) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004
privind instituirea bursei speciale „Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.516/2004, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea formulată de președintele Comisiei pentru bursa specială „Guvernul României”, prin Adresa
înregistrată sub nr. 5/3.162/CPT din 4 iunie 2008,
primul-ministru emite următoarea decizie:
Art. I. — (1) Domnul Adrian Gorun se revocă din calitatea de
membru al Comisiei pentru bursa specială „Guvernul României”.
(2) Domnul Gheorghe Asănică, secretar general al
Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, se numește în
calitatea de membru al Comisiei pentru bursa specială
„Guvernul României”.

Art. II. — (1) Domnul Lucian Leuștean se revocă din calitatea
de membru al Comisiei pentru bursa specială „Guvernul
României”.
(2) Domnul Alexandru Victor Micula, secretar general al
Ministerului Afacerilor Externe, se numește în calitatea de
membru al Comisiei pentru bursa specială „Guvernul României”.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. III. — (1) Domnul Mirel Taloș se revocă din calitatea de
membru al Comisiei pentru bursa specială „Guvernul României”.
(2) Domnul Adrian Titieni, consilier de stat în cadrul
Cancelariei Primului-Ministru, se numește în calitatea de
membru al Comisiei pentru bursa specială „Guvernul României”.
Art. IV. — Domnul Ioan Pânzaru, desemnat de Consiliul
Național al Rectorilor, se numește în calitatea de membru al
Comisiei pentru bursa specială „Guvernul României”.
Art. V. — Anexa la Decizia primului-ministru nr. 393/2005
privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru
bursa specială „Guvernul României”, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 2 august 2005, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:

5

1. Punctul 2 va avea următorul cuprins:
„2. Gheorghe Asănică, secretar general al Ministerului
Educației, Cercetării și Tineretului, membru”.
2. Punctul 3 va avea următorul cuprins:
„3. Alexandru Victor Micula, secretar general al Ministerului
Afacerilor Externe, membru”.
3. Punctul 8 va avea următorul cuprins:
„8. Adrian Titieni, consilier de stat în cadrul Cancelariei
Primului-Ministru, membru”.
4. Punctul 12 va avea următorul cuprins:
„12. Ioan Pânzaru, Consiliul Național al Rectorilor, membru”.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

el

or

fiz
i

ce

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
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București, 16 iunie 2008.
Nr. 121.
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DECIZIE
privind constatarea încetării mandatului de subsecretar
de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
al domnului Jan Gavrilă
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Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și
completările ulterioare, care precizează în anexa nr. 1 „Structura organizatorică a
Ministerului Afacerilor Externe” că postul de subsecretar de stat pentru
coordonarea pregătirii Summit-ului NATO este un post temporar și se înființează
până cel mai târziu la 1 iunie 2008,
ținând cont de Memorandumul Ministerului Afacerilor Externe nr. H-1/7.005
din 2 iunie 2008, înregistrat la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/3.099 din
3 iunie 2008,
în temeiul art. 15 lit. e) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și
completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Se constată încetarea mandatului de subsecretar de stat în
cadrul Ministerului Afacerilor Externe al domnului Jan Gavrilă.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
București, 16 iunie 2008.
Nr. 122.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind promovarea temporară a domnului Jan Gavrilă
în funcția publică de secretar general adjunct
al Ministerului Afacerilor Externe
Având în vedere Memorandumul Ministerului Afacerilor Externe nr. H-1/6.980
din 2 iunie 2008, înregistrat la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/3.098 din
3 iunie 2008, prin care se propune numirea temporară a domnului Jan Gavrilă în
funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Jan Gavrilă se promovează temporar în funcția publică de secretar general adjunct
al Ministerului Afacerilor Externe.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
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București, 16 iunie 2008.
Nr. 123.
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DECIZIE
privind trecerea domnului Deaconescu Ionuț Cătălin
din funcția publică de prefect al municipiului București
în funcția publică de inspector guvernamental
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind
intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată,

D
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primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Deaconescu Ionuț Cătălin trece din funcția publică de prefect al municipiului
București în funcția publică de inspector guvernamental.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
București, 18 iunie 2008.
Nr. 124.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.139/2006 pentru aprobarea Regulamentului
privind separarea contabilă, legală, funcțională și organizatorică a activităților reglementate
din sectorul gazelor naturale
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Având în vedere:
— art. 8 lit. p) pct. 8 coroborat cu art. 101 alin. (1) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare;
— Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în
sectorul gazelor naturale, republicată, cu modificările ulterioare;
— Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene, cu modificările și completările ulterioare;
— Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind
aprobarea Criteriilor și metodelor pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 8 lit. l) și ale art. 10 alin. (4) și (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările și completările
ulterioare,
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(2) Transmiterea datelor și informațiilor prevăzute la alin. (1)
se va face odată cu depunerea documentelor necesare obținerii
licențelor pentru desfășurarea de activități reglementate în
sectorul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 784/2000 privind aprobarea
Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în
sectorul gazelor naturale, republicată, cu modificările ulterioare.”
3. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Raportul menționat la alin. (1) va fi avizat de ANRE în
termen de 60 de zile de la data înregistrării depunerii acestuia,
sub condiția depunerii datelor și informațiilor complete și, după
caz, a solicitărilor suplimentare, și va reprezenta procedura
agreată pentru întocmirea evidențelor contabile separate pe
tipuri de activități desfășurate.”
4. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. — În cazul în care în urma separării legale,
funcționale și organizatorice a activităților reglementate rezultă
o persoană juridică care va desfășura mai multe activități
reglementate sau activități reglementate și activități
nereglementate ori din afara sectorului, aceasta are obligația
organizării de evidențe contabile separate pe tipuri de activități
și trebuie să transmită ANRE documentele, datele și informațiile
prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) și c).”
5. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Prin excepție de la prevederile alin (1), societățile
comerciale care desfășoară activități reglementate de transport
și înmagazinare subterană a gazelor naturale vor transmite
ANRE situațiile privind cheltuielile, veniturile, imobilizările
corporale/necorporale și obiectele de inventar, aferente
activităților desfășurate, întocmite pe an de reglementare după
modelele cuprinse în anexele la prezentul regulament, până la
data de 31 august a anului de reglementare următor celui pentru
care se efectuează raportarea.”
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Art. I. — Anexa la Decizia președintelui Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.139/2006
pentru aprobarea Regulamentului privind separarea contabilă,
legală, funcțională și organizatorică a activităților reglementate
din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 878 din 27 octombrie 2006, se modifică
și se completează după cum urmează:
1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 8. — (1) În cazul în care, ulterior avizării ipotezelor,
criteriilor și regulilor de alocare a cheltuielilor, veniturilor,
imobilizărilor corporale/necorporale și obiectelor de inventar,
aferente activităților reglementate desfășurate, vor apărea
situații care impun reconsiderarea parțială ori totală și/sau
completarea acestora, societățile în cauză vor depune la
ANRE*) solicitări temeinic justificate.”
2. La articolul 10, alineatele (1) și (2) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 10. — (1) Persoanele juridice care la data intrării în
vigoare a prezentului regulament nu dețin licențe pentru
desfășurarea de activități reglementate în sectorul gazelor
naturale și solicită la ANRE obținerea acestora au obligația
organizării de evidențe contabile distincte pe tipuri de activități
desfășurate conform reglementărilor legale și trebuie să
transmită ANRE un raport care va conține în mod obligatoriu
următoarele documente și informații:
a) inventarul operațiilor ce urmează a fi executate în cadrul
fiecărei activități reglementate desfășurate;
b) ipotezele, criteriile și regulile care vor sta la baza întocmirii
evidențelor contabile separate, care să permită obținerea
informațiilor cu privire la cheltuielile, veniturile, imobilizările
corporale/necorporale și obiectele de inventar, aferente
activităților reglementate desfășurate;
c) datele de contact ale persoanei desemnate să urmărească
modul de aplicare a prevederilor prezentului regulament.

pe

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

*) Prin Ordonanța de urgență nr. 25/2007 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale a fost desființată, atribuțiile, drepturile
și obligațiile fiind preluate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. II. — Anexele nr. 1—6*) menționate la art. 15 din
regulamentul prevăzut la art. I se modifică, se completează și se
publică în format electronic pe pagina web a Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro), la
secțiunea „Gaze naturale”, subsecțiunea „Legislație/Rapoarte
financiare/Decizii”.

Art. III. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
precum și societățile comerciale din sectorul gazelor naturale vor
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 22 mai 2008.
Nr. 51.
*) Anexele nr. 1—6 nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, din cauza unor impedimente de natură tehnico-redacțională.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
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ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind principiile pentru alocarea costurilor
și calculul tarifelor de trecere, a tarifelor de trecere medii ponderate și a tarifelor de concesiune
și a Normelor privind stabilirea tarifelor de trecere, a tarifelor de trecere medii ponderate
și a tarifelor de concesiune în funcție de clasele de emisii poluante
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În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și ale art. 5
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
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European și a Consiliului 2006/38/CE din 17 mai 2006 de
modificare a Directivei Parlamentului European și a
Consiliului 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele
grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri,
publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 157
din 9 iunie 2006.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 3 zile de la
data publicării.
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Art. 1. — Se aprobă Normele privind principiile pentru
alocarea costurilor și calculul tarifelor de trecere, a tarifelor de
trecere medii ponderate și a tarifelor de concesiune, prevăzute
în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se aprobă Normele privind stabilirea tarifelor de
trecere, a tarifelor de trecere medii ponderate și a tarifelor de
concesiune în funcție de clasele de emisii poluante, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin transpune prevederile art. 1
pct. 2 lit. e) și anexele I, II și III la Directiva Parlamentului
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ministrul transporturilor emite următorul ordin:
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p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
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București, 5 iunie 2008.
Nr. 740.

ANEXA Nr. 1

NORME

D

es

privind principiile pentru alocarea costurilor și calculul tarifelor de trecere, a tarifelor medii ponderate
și a tarifelor de concesiune
Art. 1. — Prezentele norme stabilesc principiile pentru
recuperarea costurilor și calculul tarifelor de trecere, a tarifelor
de trecere medii ponderate și a tarifelor de concesiune pentru
utilizarea unor sectoare ale rețelei de drumuri naționale din
România sau a unor poduri, tuneluri ori trecători de munte
situate pe rețeaua de drumuri naționale din România.
Art. 2. — În cazul în care se prevede aplicarea mai multor
regimuri de tarifare pe rețeaua de drumuri naționale din
România, se vor stabili exact partea sau părțile din rețea care
urmează a fi supuse unui anumit regim de tarifare, precum și
sistemul care se folosește pentru a clasifica vehiculele în scopul
diferențierii tarifelor de trecere, tarifelor de trecere medii
ponderate și tarifelor de concesiune.
Art. 3. — (1) La introducerea tarifului de trecere, a tarifelor de
trecere medii ponderate și a tarifelor de concesiune se vor stabili
categoriile de vehicule pentru care se aplică acestea.
(2) Încadrarea vehiculelor în funcție de clasa de degradare a
infrastructurii pe care se aplică tariful este prevăzută în anexa
nr. 1a).
Art. 4. — În cazul aplicării de politici diferite privind
recuperarea costurilor pe sectoare diferite ale rețelei de drumuri

naționale din România, calculul costurilor se va realiza separat
pentru fiecare sector, definit în mod distinct.
Art. 5. — Costurile ce pot fi recuperate prin aplicarea tarifelor
de trecere, a tarifelor de trecere medii ponderate și a tarifelor de
concesiune sunt:
a) costurile infrastructurii, ce includ costurile de investiție,
costurile de întreținere anuală și costurile de reparații structurale;
b) costurile de operare, gestionare și taxare.
Art. 6. — (1) Costurile de investiție includ:
a) costurile de construcție, inclusiv costurile financiare;
b) costurile de dezvoltare a infrastructurii;
c) rentabilitatea capitalului investit sau marja de profit, dacă
este cazul;
d) costurile de achiziție a terenului;
e) costurile privind planificarea, proiectarea, supervizarea
contractelor de construcții și managementul de proiect, ale
investigațiilor arheologice și geologice;
f) alte costuri neprevăzute, în condițiile în care acestea sunt
justificate.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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în timp, costurile de întreținere anuale și costurile pentru
reparații structurale includ și:
a) costurile anuale de întreținere a infrastructurii supuse
tarifării;
b) costurile periodice legate de repararea, consolidarea și
execuția straturilor noi de îmbrăcăminte rutieră.
(2) Costurile prevăzute la alin. (1) sunt repartizate între toate
vehiculele pentru care se aplică tarifele, pe baza distribuției
kilometrilor/vehicul reali și prognozați, ajustate pe baza
coeficienților de echivalență prevăzuți în anexa nr. 1b).
Art. 8. — (1) Costurile de operare, gestionare și tarifare
includ toate costurile atrase de operatorul infrastructurii, care nu
sunt reglementate la art. 6 și 7 și care sunt legate de punerea în
aplicare, exploatarea și gestionarea infrastructurii și a sistemului
de tarifare și care includ în special:
a) costuri de construire, amplasare și întreținere a cabinelor
de taxare și a altor sisteme de taxare;
b) costuri zilnice de exploatare, gestionare și punere în
aplicare a sistemului de colectare a taxelor;
c) redevențe și drepturi administrative legate de contractele
de concesiune;
d) costuri de gestionare, de administrare și de întreținere
legate de exploatarea infrastructurii;
e) rentabilitatea capitalului sau o marjă de profit ce reflectă
gradul riscului transferat, dacă este cazul.
(2) Costurile prevăzute la alin. (1) trebuie repartizate în mod
echitabil și transparent între toate categoriile de vehicule supuse
tarifării.
Art. 9. — Stabilirea tarifelor de trecere și a tarifelor de
concesiune are la bază numărul de kilometri/vehicul, reali și
prognozați, ajustați prin coeficienții de echivalență prevăzuți în
anexa nr. 1b).
Art. 10. — Anexele nr. 1a) și 1b) fac parte integrantă din
prezentele norme.
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(2) Recuperarea costurilor de construcție are la bază fie
durata de viață proiectată a infrastructurii, fie o perioadă
adecvată de amortizare, mai mare de 20 de ani.
(3) Perioada de amortizare va fi considerată adecvată
ținându-se cont de condițiile de finanțare stabilite, inclusiv prin
contractele de concesiune.
(4) Recuperarea costurilor, fără a modifica calculul costurilor
de investiție, poate:
a) prevedea indexarea tarifului de trecere pe parcursul
perioadei de amortizare;
b) fi distribuită uniform pe întreaga perioadă de amortizare
sau poate fi concentrată asupra primilor ani, ai ultimilor ani ori
asupra anilor intermediari, cu condiția ca repartizarea să fie
transparentă.
(5) Costurile de investiție pentru infrastructura existentă au la
bază sumele efectiv achitate, iar cele ce vor fi atrase vor avea
la bază estimări justificate.
(6) Investițiile publice se pot realiza pe baza împrumuturilor
financiare. Rata dobânzii care urmează să se aplice costurilor
de investiție pentru infrastructura existentă reprezintă rata
aplicată împrumuturilor de stat pe perioada respectivă.
(7) Partea din costuri ce va fi recuperată se stabilește
luându-se în considerare traficul care urmează să fie preluat de
infrastructura pe care se aplică tariful și costurile aferente.
(8) Kilometrii/vehicul parcurși de vehiculele cu masă totală
maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor fi ajustați în acest
sens pe baza coeficienților de echivalență prevăzuți în anexa
nr. 1b).
(9) Rentabilitatea capitalului sau a marjei de profit poate varia
pentru a stimula o terță parte contractantă în ceea ce privește
cerințele referitoare la calitatea serviciilor furnizate.
Rentabilitatea capitalului poate fi evaluată folosindu-se indicatori
economici, cum ar fi rata internă a rentabilității investiției sau
costul mediu ponderat al capitalului.
Art. 7. — (1) Pentru a garanta că nivelul funcționalității
operaționale a infrastructurii pe care se aplică tariful se menține
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ANEXA Nr. 1a)
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Încadrarea vehiculelor în funcție de clasa de degradare a infrastructurii
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CLASIFICAREA VEHICULELOR ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL DE AXE

Autovehicule cu două axe
Autovehicule cu 3 axe
Autovehicule cu 4 axe
Autovehicule cu două axe + remorcă/semiremorcă cu o axă
Autovehicule cu două axe + remorcă/semiremorcă cu două axe
Autovehicule cu două axe + remorcă/semiremorcă cu 3 axe
Autovehicule cu 3 axe + remorcă/semiremorcă cu două axe
Autovehicule cu 3 axe + remorcă/semiremorcă cu 3 axe

MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ
Mai mare
sau egală
cu

Mai mică
decât

Mai mare
sau egală
cu

Mai mică
decât

Clasa de
— tone — — tone — — tone — — tone — degradare
Vehicule ale căror axe
motoare au suspensie
pneumatică sau
echivalente

7,5
15
—
23
29
7,5
23
29
33
36
—
36
40
36
40

18
26
—
29
32
28
29
33
38
40
—
40
44
40
44

Alte sisteme de
suspensie ale axelor
motoare

7,5
15
23
23
27
7,5
23
29
33
36
38
36
38
36
38

18
23
26
27
32
28
29
33
36
38
40
38
44
38
44

NOTĂ:

Toate vehiculele cu masa totală maximă autorizată sub 7,5 tone sunt încadrate în clasa de degradare 0.
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. 1b)

Coeficienții de echivalență
Coeficienți de echivalență
Clasa de degradare1)
Reparații structurale

Investiții

Întreținere anuală

Clasa 0

1

1

1

Clasa I

1,96

1

1

Clasa II

3,47

1

1

Clasa III

5,72

1

1

vedea anexa nr. 1a) pentru încadrarea vehiculelor în funcție de clasa de degradare a infrastructurii.

ANEXA Nr. 2
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tarif de trecere, la un tarif de trecere mediu ponderat, respectiv
la un tarif de concesiune care nu respectă principiile pentru
alocarea costurilor și calculul acestora prevăzute în anexa nr. 1
la ordin, fiind contrabalansată prin modificări în structura
variației, care trebuie să fie puse în aplicare în termen de 2 ani
de la sfârșitul exercițiului financiar în cursul căruia este generat
venitul suplimentar.
Art. 4. — (1) De la dispozițiile art. 2 se poate deroga dacă
este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
a) respectarea acestor dispoziții ar compromite grav
coerența sistemelor de tarifare rutieră existente;
b) pentru respectivele sisteme de tarifare rutieră nu ar fi
practic, din punct de vedere tehnic, să se introducă astfel de
variații;
c) aceste dispoziții ar conduce la o deviere a celor mai
poluante vehicule de la rețeaua rutieră supusă tarifării, cu impact
asupra siguranței rutiere și a sănătății publice.
(2) Comisia Europeană va fi informată în legătură cu orice
astfel de derogare.
Art. 5. — Anexa nr. 2a) face parte integrantă din prezentele
norme.
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Art. 1. — Prezentele norme stabilesc limitele emisiilor
vehiculelor pe clase de emisii poluante, prevăzute în anexa
nr. 2a).
Art. 2. — (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, tarifele
de trecere, tarifele de trecere medii ponderate și tarifele de
concesiune vor varia, în scopul combaterii daunelor cauzate
mediului, în funcție de încadrarea vehiculelor în clasele de emisii
poluante prevăzute în anexa nr. 2a).
(2) În cazul contractelor de concesiune încheiate înainte de
data de 1 ianuarie 2010, tarifele de concesiune vor varia, în
funcție de încadrarea vehiculelor în clasele de emisii poluante
prevăzute în anexa nr. 2a), din momentul încheierii actelor
adiționale prin care se prelungește durata contractelor de
concesiune respective.
Art. 3. — Variația prevăzută la art. 2 va trebui să respecte
următoarele condiții:
a) să fie proporțională cu obiectivul urmărit;
b) să fie transparentă și nediscriminatorie, în special în ceea
ce privește naționalitatea transportatorului, țara sau locul de
stabilire a transportatorului ori de înmatriculare a vehiculului sau
originea ori destinația operațiunii de transport;
c) să nu fie destinată generării de venituri suplimentare din
tarifare, orice creștere neprevăzută a venitului conducând la un
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or

privind stabilirea tarifelor de trecere, a tarifelor de trecere medii ponderate și a tarifelor de concesiune
în funcție de clasele de emisii poluante

ANEXA Nr. 2a)

Limite ale emisiilor vehiculelor pe clase de emisii poluante
1. Vehicule „EURO 0”
Masa monoxidului de carbon (CO) g/kWh

Masa hidrocarburilor (HC) g/kWh

Masa oxizilor de azot (NOx) g/kWh

12,3

2,6

15,8
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2. Vehicule „EURO I”/„EURO II”

Masa monoxidului
de carbon
(CO) g/kWh

Masa
hidrocarburilor
(HC) g/kWh

Masa oxizilor
de azot
(NOx) g/kWh

Masa
particulelor
(PT) g/kWh

Vehicul „EURO I”

4,9

1,23

9,0

0,41)

Vehicul „EURO II”

4,0

1,1

7,0

0,15

1)

În cazul motoarelor cu un regim nominal de putere de 85 kW sau mai mic, se aplică un coeficient de 1,7 la valoarea-limită a emisiei de particule.
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3. Vehicule „EURO III”/„EURO IV”/„EURO V”/„EEV”
Masa specifică a monoxidului de carbon, a hidrocarburilor totale, a oxizilor de azot și a particulelor, determinate prin testul
ESC, și opacitatea gazelor evacuate, determinată prin testul ELR, nu trebuie să depășească următoarele valori1):

0,66

Vehicul „EURO IV”

1,5

0,46

Vehicul „EURO V”

1,5

0,46

Vehicul „EEV”

1,5

Gaze
evacuate
m-1

5,0

0,102)

0,8

3,5

0,02

0,5

2,0

0,02

0,5

2,0

0,02

0,15

or

2,1

Masa
particulelor
(PT) g/kWh

el

Vehicul „EURO III”

Masa oxizilor
de azot
(NOx) g/kWh

an

Masa
hidrocarburilor
(HC) g/kWh
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Masa monoxizilor
de carbon
(CO) g/kWh

in

fo

0,25

1)
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Un ciclu de testare constă într-o secvență de puncte de testare, fiecare punct fiind definit de o viteză și un cuplu pe care motorul trebuie să le respecte
în regim stabilizat (testul ESC) sau condiții de funcționare tranzitorii (teste ETC și ERL).
2) 0,13 pentru motoarele a căror capacitate cilindrică unitară este mai mică de 0,7 dm3, iar turația nominală este mai mare de 3000 min-1.
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4. Viitoare clase de emisii pentru vehicule, astfel cum sunt definite în Directiva 88/77/CEE, cu modificările ulterioare, pot
fi luate în considerare.

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

ORDIN
privind modificarea și completarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului
de tranzit comunitar/comun, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 9.327/2006
În vederea aplicării unitare a regimului vamal de tranzit prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de
instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, și Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 de stabilire a unor
dispoziții de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările
ulterioare,
pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenția
privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030
din 21 noiembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a
Vămilor, cu modificările și completările ulterioare,
vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I. — Normele tehnice pentru aplicarea regimului de
tranzit comunitar/comun, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 9.327/2006,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din
30 decembrie 2006, se modifică și se completează după cum
urmează:

el

or
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ce

1. La punctul 79, litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„a) primesc în mod regulat mărfuri plasate în tranzit
comun/comunitar.
Se consideră că o persoană «primește în mod regulat mărfuri
plasate în tranzit comun/comunitar» atunci când acea persoană
primește în calitate de destinatar mărfuri plasate în tranzit
comun/comunitar, cel puțin 100 de operațiuni într-un an
calendaristic.”

efectua investigațiile în funcție de informațiile primite și va
proceda la verificarea evidențelor proprii sau, după caz, ale
destinatarului agreat.
(2) Atunci când mărfurile în cauză au fost prezentate biroului
de destinație sau destinatarului agreat, dar dovada încheierii
regimului nu a fost returnată în termen, biroul de destinație va
lua măsurile corespunzătoare și va proceda urgent la
confirmarea încheierii regimului de tranzit (va trimite
documentele corespunzătoare sau, după caz, va transmite
mesajele de confirmare în NCTS_RO).
(3) Atunci când dovada încheierii regimului a fost trimisă, dar
nu a parvenit autorității competente a țării de plecare, la
formularul TC 20 corespunzător adnotat se va anexa și copia
dovezii, respectiv documentul primit de la autoritatea
competentă a țării de plecare (exemplarul nr. 1 al declarației de
tranzit sau copia declarației din NCTS_RO ori manifestul
mărfurilor) sau o copie a unui document aflat în posesia
autorității țării de destinație (exemplarul nr. 4 al declarației de
tranzit sau documentul de însoțire a tranzitului ori manifestul
mărfurilor). Pe copia dovezii trebuie să se menționeze «copie»,
data sosirii mărfurilor și rezultatele controlului, informații care se
certifică prin mențiunea «Probă alternativă».
(4) Atunci când declarația de tranzit nu este înregistrată în
evidențele biroului de destinație, acesta trebuie să verifice dacă
mărfurile au fost livrate direct la destinatarul menționat în avizul
de cercetare. Dacă informațiile înscrise în avizul de cercetare
(formularul TC 20 sau avizul electronic) nu sunt suficiente pentru
efectuarea verificărilor, prin același aviz de cercetare pot fi
solicitate informații suplimentare.”
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3. La punctul 103, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Atunci când în NCTS_RO nu s-a primit mesajul «aviz de
sosire» în termenul stabilit pentru prezentarea mărfurilor la biroul
de destinație, biroul centralizator informează principalul obligat
și îi cere să aducă dovada că regimul s-a încheiat. Principalul
obligat este informat în termen de maximum 7 zile de la
expirarea termenului de tranzit, printr-o scrisoare care se
transmite electronic la adresa de e-mail comunicată de
principalul obligat în «Formularul de înregistrare în NCTS».”
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2. Punctul 98 se abrogă.
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4. La punctul 104, partea introductivă a alineatului (1) se
modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În urma solicitării, principalul obligat are obligația să
prezinte biroului de plecare, în cazul procedurii alternative, și
biroului centralizator, în cazul utilizării NCTS_RO:”.

D

5. Punctul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:
„107. (1) Pentru operațiunile de tranzit emise în NCTS_RO
biroul centralizator declanșează procedura de cercetare
electronică atunci când nu s-a primit mesajul «Aviz de sosire»
până la expirarea termenului de tranzit sau, atunci când nu s-a
primit mesajul «Rezultatele controlului» în termen de 6 zile de la
data sosirii. Procedura de cercetare se declanșează cel târziu în
termen de 7 zile de la scadența unuia din termenele menționate
anterior, prin transmiterea mesajului «Aviz de cercetare» la
autoritatea competentă a biroului de destinație.
(2) Pentru operațiunile de tranzit emise în procedură
alternativă, biroul centralizator transmite avizul de cercetare —
Formularul TC 20, al cărui model este prezentat în anexa nr. 7
la prezentele norme tehnice și în Manualul de tranzit, împreună
cu o copie a exemplarului nr. 1 al declarației de tranzit, și solicită
informații în legătură cu încheierea regimului de tranzit.”
6. Punctul 108 se modifică și va avea următorul cuprins:
„108. (1) La primirea avizului de cercetare (formularul TC 20
sau mesajul electronic) biroul de destinație din România va

7. La punctul 110, după alineatul (3) se introduc două noi
alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:
„(4) Atunci când la finalizarea procedurii de cercetare se
stabilește că regimul de tranzit nu s-a încheiat sau înainte de
împlinirea termenului de 10 luni de la data acceptării declarației
de tranzit, biroul centralizator va comunica biroului de plecare
dispoziția de încheiere din oficiu a operațiunii de tranzit și
întocmirea Deciziei pentru regularizarea situației privind
obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal.
(5) Biroul de plecare va întocmi Decizia pentru regularizarea
situației privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul
vamal pentru încheierea din oficiu a operațiunii de tranzit
comunitar/comun și va înregistra datoria vamală în evidența
contabilă în cel mult două zile de la data luării la cunoștință a
dispoziției date de către biroul centralizator.”
8. După punctul 110 se introduce un nou punct, punctul
110 bis, cu următorul cuprins:
„110 bis. (1) La expirarea primului termen de plată pentru
drepturile de import și alte taxe stabilite prin Decizia pentru
regularizarea situației privind obligațiile suplimentare stabilite,
respectiv 10 zile de la data comunicării pentru drepturile de
import, conform art. 222 alin. (1) din Regulamentul (CEE)
nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal
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comunitar, sau cel prevăzut la art. 111 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
pentru celelalte taxe (TVA și accize), în situația în care nu s-a
efectuat plata acestora, biroul de plecare va efectua demersurile
pentru executarea garanției.
(2) Deciziile care fac referire la declarații de tranzit garantate
cu garanție izolată constituită prin depunerea unei sume în
numerar sau prin virament se încasează de către birourile de
plecare prin executarea garanției constituite în contul lor.
(3) Deciziile care fac referire la declarații de tranzit garantate
cu garanție izolată constituită prin act de garanție izolată vor fi
transmise de birourile de plecare în original la garantul care a

13

emis actul de garanție izolată, însoțite de o adresă prin care se
solicită executarea garanției izolate și care trebuie să conțină
toate informațiile financiare privind încasarea sumelor aferente.
(4) Deciziile care fac referire la declarații de tranzit garantate
cu garanție globală vor fi transmise în original la biroul de
garanție din cadrul Autorității Naționale a Vămilor, însoțite de o
adresă care va conține toate informațiile financiare privind
încasarea sumelor aferente. Biroul de garanție va transmite
garantului cererea de executare a garanției, însoțită de originalul
deciziilor, a doua zi de la data primirii acestora.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu Ștefan Diaconu
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București, 3 iunie 2008.
Nr. 5.198.

ite

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

ra

tu

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ăr

ii
g

AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR
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ORDIN
pentru abrogarea Ordinului vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr. 8.065/2006 privind Notele explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor,
adoptate de Comisia Comunităților Europene
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Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind
Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor,
cu modificările și completările ulterioare,
vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1. — Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 8.065/2006 privind Notele explicative la
Nomenclatura combinată a mărfurilor, adoptate de Comisia
Comunităților Europene, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 802 și 802 bis din 25 septembrie 2006,
se abrogă.
Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Marcel Simion Mutescu

București, 12 iunie 2008.
Nr. 5.254.
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Normei nr. 15/2008 pentru modificarea și completarea Normei nr. 13/2007
privind autorizarea societății de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative
și al unui fond de pensii administrat privat
Având în vedere prevederile art. 16, 21, ale art. 23 lit. a) și f) și ale art. 24 lit. a) și o) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,
conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți
membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
în baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:
Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 15/2008 pentru modificarea
și completarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea societății
de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative și al
unui fond de pensii administrat privat, prevăzută în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Prezenta hotărâre și norma menționată la art. 1 se
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publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
(www.csspp.ro).
Art. 3. — Direcția reglementare împreună cu Direcția
secretariat și cu directorul general vor urmări ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea
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NORMA NR. 15/2008
pentru modificarea și completarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea societății de pensii ca administrator
al fondurilor de pensii facultative și al unui fond de pensii administrat privat
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Având în vedere prevederile art. 16, 21, ale art. 23 lit. a) și f) și ale art. 24 lit. a) și o) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,
în baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare
Legea nr. 204/2006, și a Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.
Art. I. — Norma nr. 13/2007 privind autorizarea societății de
pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative și al
unui fond de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
nr. 35/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 363 din 28 mai 2007, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Titlul normei se modifică și va avea următoarea
denumire:
„NORMA Nr. 13/2007
privind autorizarea societății de pensii ca administrator al
fondurilor de pensii facultative și al unui fond de pensii
administrat privat, precum și transferul activității de
administrare a unui fond de pensii facultative către un
administrator al unui fond de pensii administrat privat”

2. Înaintea articolului 1 se introduce un nou capitol,
capitolul I, cu următoarea denumire:
„CAPITOLUL I
Dispoziții generale”
3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11,
cu următorul cuprins:
„Art. 11. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta
normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea
nr. 411/2004, respectiv la art. 2 din Legea nr. 204/2006.
(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele
semnificații:
a) administrator ofertant — administratorul unui fond de
pensii administrat privat care elaborează oferta de preluare a
administrării unui fond de pensii facultative autorizat;
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b) administrator acceptant — administratorul unui fond de
pensii facultative care acceptă oferta de preluare a administrării
fondului de pensii facultative.”
4. Înaintea articolului 2 se introduce un nou capitol,
capitolul II, cu următoarea denumire:
„CAPITOLUL II
Autorizarea unei societăți de pensii ca administrator
al fondurilor de pensii facultative și al unui fond de pensii
administrat privat”
5. Înaintea articolului 10 se introduce un nou capitol,
capitolul III, cu următorul cuprins:
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Art. 91. — Administratorul unui fond de pensii administrat
privat poate prelua administrarea unui fond de pensii facultative,
cu respectarea procedurii prevăzute de prezentul capitol.
Art. 92. — (1) În cazul în care prin hotărârea adunării
generale extraordinare a acționarilor administratorul ofertant va
decide preluarea administrării unui fond de pensii facultative,
acesta va formula o ofertă de preluare pe care o va supune
atenției administratorului fondului de pensii facultative.
(2) Oferta de preluare a administrării unui fond de pensii
facultative va fi însoțită și de proiectul de notificare a
participanților întocmit în conformitate cu art. 95.
Art. 93. — (1) Prin hotărârea adunării generale extraordinare
a acționarilor administratorul fondului de pensii facultative poate
accepta oferta de preluare a administrării din partea
administratorului ofertant.
(2) În situația în care adunarea generală extraordinară a
acționarilor administratorului fondului de pensii facultative
acceptă oferta administratorului fondului de pensii administrat
privat, administratorul fondului de pensii administrat privat va
proceda la depunerea cererii de autorizare ca administrator de
fonduri de pensii facultative.
Art. 94. — (1) Cererea de autorizare ca administrator de
fonduri de pensii facultative a administratorului ofertant va fi
însoțită de documentele prevăzute în secțiunea a 3-a din Norma
nr. 2/2006 privind autorizarea societății de administrare a
fondurilor de pensii facultative, cu modificările și completările
ulterioare, precum și de următoarele documente:
a) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale
acționarilor ale fiecărui administrator în parte prin care se
aprobă/se acceptă oferta de preluare a administrării
fondului/fondurilor de pensii facultative;
b) oferta de preluare a administrării unui fond de pensii
facultative;
c) proiectul de notificare a participanților la fondul de pensii
facultative pentru care s-a formulat oferta de preluare a
administrării, întocmit în conformitate cu prevederile art. 95.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 lit. b), în procesul de
autorizare ca administrator al fondurilor de pensii facultative,
elementele prevăzute la art. 14 lit. k), l) și m) din Norma
nr. 2/2006 privind autorizarea societății de administrare a
fondurilor de pensii facultative, cu modificările și completările
ulterioare, vor fi înlocuite de modificările propuse și de forma
modificată a prospectului schemei de pensii facultative a
fondului de pensii facultative pentru care s-a formulat oferta de
preluare.
(3) În situația în care prin hotărârea adunării generale
extraordinare a acționarilor administratorul ofertant a decis
preluarea mai multor fonduri de pensii facultative de la același
administrator, documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) vor

fi depuse pentru fiecare fond de pensii pentru care se face oferta
de preluare.
Art. 95. — (1) Proiectul de notificare a participanților la fondul
de pensii facultative pentru care s-a formulat oferta de preluare
a administrării va menționa împuternicirea reprezentantului/
reprezentanților legal/legali al/ai fondului pentru semnarea
actelor adiționale la contractul de societate civilă și la contractul
de administrare, în vederea schimbării administratorului.
(2) Proiectul de notificare va prezenta detaliat modalitatea și
termenul de derulare a procesului de informare a participanților
de către administratorul acceptant, oferta de preluare a
administrării fondului de pensii facultative și solicitarea acordului
acestora cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii
ca urmare a schimbării administratorului. Informarea
participanților fondului de pensii facultative se va face în scris, la
ultima adresă de corespondență cunoscută a participantului,
prin scrisoare recomandată sau cu confirmare de primire,
precum și prin publicare în cel puțin două cotidiene naționale și
pe pagina proprie de web a ambilor administratori.
(3) Proiectul de notificare va preciza faptul că în termen de
30 de zile calendaristice de la data informării participanții care nu
sunt de acord cu oferta de preluare vor aduce la cunoștință în
scris administratorului acest fapt și vor solicita transferul la un alt
fond de pensii facultative, fără penalități de transfer,
comisioanele fiind în sarcina administratorului acceptant.
(4) În cadrul proiectului de notificare se va preciza că
neexprimarea de obiecții din partea participantului va fi
considerată în mod implicit ca acord asupra schimbării
administratorului și modificării contractului de administrare,
inclusiv a prospectului schemei de pensii la care acesta este
participant.
Art. 96. — (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la
depunerea dosarului complet al solicitantului Comisia hotărăște
cu privire la eliberarea unei decizii de autorizare prealabile a
administratorului ofertant ca administrator de fonduri de pensii
facultative, precum și a unei decizii de avizare prealabilă a
modificării prospectului schemei de pensii facultative.
(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) se comunică solicitantului
în termen de două zile calendaristice de la adoptarea acestora
de către Comisie.
Art. 97. — (1) În termen de 5 zile calendaristice de la
comunicarea deciziilor Comisiei administratorul acceptant va
proceda la notificarea participanților la fondul de pensii pentru
care a fost formulată oferta de preluare a administrării.
(2) Notificarea participanților la fondul de pensii pentru care
a fost formulată oferta de preluare a administrării se va face în
modalitățile și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 95
alin. (2) și (4).
Art. 98. — (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data
expirării perioadei de notificare administratorul acceptant va
depune la Comisie dovada informării și a obținerii acordului
participanților fondului de pensii facultative, cu o majoritate de
cel puțin jumătate plus unu din numărul participanților, însoțită
de următoarele documente:
a) actele adiționale la contractul de societate și la contractul
de administrare semnate de către reprezentanții fondului și de
ambii administratori;
b) situațiile financiare auditate ale fondului de pensii
facultative la data hotărârii adunării generale extraordinare a
acționarilor prin care se acceptă oferta de preluare.
(2) În termen de 5 zile calendaristice de la data expirării
perioadei de notificare administratorul ofertant va depune la
Comisie o copie a certificatului de înregistrare la oficiul
registrului comerțului a modificărilor corespunzătoare autorizării
ca administrator al fondurilor de pensii facultative.
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„CAPITOLUL III
Preluarea administrării unui fond de pensii facultative
de către un administrator al unui fond de pensii
administrat privat
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„CAPITOLUL IV
Dispoziții finale”
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(2) Transferul sumei din provizionul tehnic aferente diferenței
prevăzute la alin. (1) se va face în contul colector al fondului de
pensii preluat de la data primirii deciziilor prevăzute la art. 99.
Art. 912. — (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data
primirii deciziilor prevăzute la art. 99 administratorul ofertant va
depune la Comisie procesul-verbal privind predarea-primirea
administrării și a arhivei fondului de pensii facultative preluat
pentru a dovedi că formalitățile juridice și financiar-contabile
privind preluarea fondului de pensii facultative au fost finalizate.
(2) Transferul administrării se va realiza în baza situațiilor
financiare pentru fondul preluat, inclusiv un inventar detaliat al
activelor și pasivelor fondului, a situației privind provizioanele
constituite de administratorul acceptant, întocmite la data primirii
deciziilor, precum și a raportului de gestiune pentru fond.
Art. 913. — Contractele administratorului acceptant cu agenții
de marketing încetează de drept la data primirii deciziilor
prevăzute la art. 99.
Art. 914. — În termen de 5 zile calendaristice de la data
depunerii la Comisie a procesului-verbal prevăzut la art. 912
administratorul ofertant va publica pe pagina web proprie un
comunicat prin care va preciza faptul că s-au finalizat
formalitățile juridice și financiar-contabile privind preluarea
fondului de pensii facultative.”
6. Înaintea articolului 10 se introduce un nou capitol,
capitolul IV, cu următoarea denumire:

tu

Art. II. — Norma nr. 13/2007 privind autorizarea societății de
pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative și al
unui fond de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
nr. 35/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 363 din 28 mai 2007, cu modificările și completările aduse
prin prezenta normă, se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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(3) Cheltuielile aferente activității de audit al situațiilor
financiare prevăzute la alin. (1) lit. b) vor fi suportate exclusiv de
către administratorul acceptant.
Art. 99. — (1) În termen de 10 zile calendaristice de la
depunerea documentației complete prevăzute la art. 98 Comisia
va emite următoarele:
a) decizia de autorizare ca administrator de fonduri de pensii
facultative, pentru administratorul ofertant, conform art. 9
alin. (2);
b) decizia de autorizare a modificării prospectului schemei
de pensii facultative a fondului de pensii facultative, conform
Normei nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii
facultative;
c) decizia de retragere a autorizației de administrare a
administratorului acceptant, conform art. 38 lit. g) din Legea
nr. 204/2006, în cazul în care aceasta este solicitată.
(2) În termen de 5 zile calendaristice de la data primirii
deciziile menționate la alin. (1) lit. a)—c) se vor publica pe
pagina web a ambilor administratori și în cel puțin două cotidiene
naționale. Pe pagina web a administratorului ofertant se va
înlocui proiectul de notificare prevăzut la art. 95 cu prospectul
schemei de pensii facultative, în forma modificată și autorizată
de Comisie.
Art. 910. — (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data
aprobării deciziile prevăzute la art. 99 vor fi comunicate
administratorului ofertant, administratorului acceptant,
depozitarului și auditorului fondului de pensii facultative.
(2) De la data primirii deciziilor prevăzute la art. 99
administratorul ofertant devine administratorul fondului de pensii
facultative preluat, transferul activității de administrare, respectiv
învestirea activelor fondului, obligații de evidență și raportare
etc., fiind realizat fără să fie necesară îndeplinirea altor
formalități prealabile, administratorul ofertant având toate
drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr. 204/2006.
Art. 911. — (1) Dacă valoarea activului personal al fiecărui
participant la fondul preluat este mai mică decât garanțiile oferite
prin prospect, diferența va fi acoperită din provizionul tehnic
constituit de administratorul acceptant.
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