Luni, 30 iunie 2008

an

el

or

fiz
i

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

ce

PARTEA I

Anul 176 (XX) — Nr. 480

Pagina

Nr.

Pagina

in

tu
ra
ii
g

fo

rm

ăr

2

2–3

6

7–8

8–14

— Decizie pentru numirea domnului Sorin Stănescu
în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției ....

14

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
269.

tin

es

678.

D

677.

132.

4

5

— Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule ..............................................................
DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

3–4

at

676.

iv

661.

us

91.

cl

89.

686.

ex

88.

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
— Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 55
alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic ..................................................
— Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii
învățământului nr. 84/1995 ........................................
— Ordonanță de urgență pentru modificarea și
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal....
— Hotărâre pentru aprobarea participării delegației
României la Jocurile Olimpice de Vară ......................
— Hotărâre privind trecerea în domeniul public al
statului și darea în administrarea Ministerului Internelor
și Reformei Administrative, pentru Inspectoratul
de Poliție al Județului Vaslui, a unui imobil situat
în municipiul Vaslui, aflat în proprietatea privată a
statului ........................................................................
— Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al
unor imobile................................................................
— Hotărâre privind trecerea unor construcții aflate în
administrarea Ministerului Internelor și Reformei
Administrative din domeniul public al statului în
domeniul privat al acestuia și actualizarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 ....

ite

a

Nr.

pe

rs
o

SUMAR

— Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru
Sport privind obligațiile aflate în sarcina organizatorului
de competiții sau jocuri sportive desfășurate în
eșaloanele inferioare, precum și pentru sporturile la
care participă un număr redus de spectatori și care de
regulă nu sunt generatoare de violență......................

15–16

1.172. — Ordin al ministrului sănătății publice privind
prelungirea valabilității Ordinului ministrului sănătății
publice nr. 884/2007 pentru ajustarea prețurilor la
medicamentele cuprinse în Catalogul național al
prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de
punere pe piață în România ......................................

16

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

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 480/30.VI.2008

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
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Având în vedere urgența și necesitatea adaptării legislației naționale din domeniul învățământului superior la acquis-ul
comunitar și la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din
România, cu modificările și completările ulterioare, care a pus în aplicare Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor
profesionale, se impune adoptarea prezentei ordonanțe de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și
completările ulterioare.
Urgența adoptării actului normativ rezidă din necesitatea creării bazei legale care să permită înscrierea cetățenilor din
alte state membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European la concursul pentru ocuparea unui
post didactic în învățământul superior.
Neaprobarea în regim de urgență a proiectului de act normativ poate conduce la imposibilitatea exercitării în România a
profesiei de cadru didactic de către cetățeni din alte state membre ale Uniunii Europene, precum și ai statelor aparținând Spațiului
Economic European și la nerespectarea angajamentelor asumate față de Comisia Europeană pentru transpunerea directivelor
comunitare în domeniu.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articol unic. — Alineatul (8) al articolului 55 din Legea membre ale Uniunii Europene, precum și ai statelor aparținând
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în
Spațiului Economic European, în condițiile prezentei legi. Prin
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea excepție, aceste posturi pot fi ocupate cu contract de muncă pe
următorul cuprins:
o perioadă determinată și de cetățeni din state terțe, în calitate
„(8) Posturile didactice din învățământul superior pot fi
ocupate numai de cetățeni români, de cetățeni ai altor state de personal didactic asociat, conform legii.”
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri
Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

D

București, 24 iunie 2008.
Nr. 88.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
Având în vedere urgența și necesitatea asigurării cadrului legal care să permită dezvoltarea învățământului superior în
funcție de cerințele beneficiarilor procesului educațional,
în vederea respectării angajamentelor Guvernului României asumate prin Programul de guvernare cu privire la schimbarea
modalităților de absolvire și a modalităților de acces în diferite cicluri ale învățământului, în acord cu documentele europene în
materie, precum și pentru asigurarea unei calități ridicate a educației și pregătirea societății bazate pe cunoaștere cu scopul
sprijinirii învățământului superior prin elaborarea de programe de modernizare, se impune adoptarea prezentei ordonanțe de
urgență pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articol unic. — Legea învățământului nr. 84/1995,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din
10 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:

1. La articolul 70, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Instituțiile de învățământ superior acreditate și evaluate
cu calificativul «grad de încredere ridicat» de către Agenția
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pot
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decide, prin hotărâre a senatului, înființarea, conținutul și
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3. La articolul 146, alineatul (2) va avea următorul
cuprins:
„(2) Instituțiile de învățământ superior pot înființa funcția de
președinte al universității, cu atribuții stabilite prin Carta
universității.”

oportunitatea programelor de masterat cuprinse în domeniile
științifice ale universității.”
2. La articolul 80, alineatul (2) se abrogă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
București, 24 iunie 2008.
Nr. 89.
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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
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Având în vedere necesitatea perfecționării continue a legislației fiscale și a corelării acesteia cu legislația Uniunii Europene,
ca urmare a dialogului purtat cu mediul de afaceri și necesitatea corectării măsurilor fiscale adoptate prin acte normative colaterale
legislației fiscale,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al
Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociației Europene a
Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein,
Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb.
Această cotă de impunere se aplică în perioada de tranziție de
la data aderării României la Uniunea Europeană și până la data
de 31 decembrie 2010, cu condiția ca beneficiarul efectiv al
dobânzilor sau redevențelor să dețină minimum 25% din
valoarea/numărul titlurilor de participare la persoana juridică
română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, care se
încheie la data plății dobânzii sau redevențelor;”.
6. La articolul 116 alineatul (2), după litera a) se introduce
o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
„a1) 10% pentru dividendele plătite de o întreprindere, care
este persoană juridică română, unei persoane juridice rezidente
într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în unul din
statele Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv
Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui
sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al
Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociației Europene a
Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein,
Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii
Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb;”.
7. La articolul 117, literele b), h) și j) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„b) dobânda aferentă instrumentelor de datorie publică în lei
și în valută și veniturile obținute din tranzacționarea titlurilor de
stat și a obligațiunilor emise de către unitățile administrativteritoriale, în lei și în valută pe piața internă și/sau pe piețele
financiare internaționale, precum și dobânda aferentă
instrumentelor emise de către Banca Națională a României în
scopul atingerii obiectivelor de politică monetară și veniturile
obținute din tranzacționarea valorilor mobiliare emise de către
Banca Națională a României;
................................................
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Art. I. — Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare,
se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 26, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit și
care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidența
prevederilor alin. (1), respectiv alin. (5), de la data la care au
revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu.
Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între
data înregistrării pierderii fiscale și limita celor 5 ani, respectiv
7 ani, după caz.”
2. La articolul 26, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pierderea fiscală
anuală realizată începând cu anul 2009, stabilită prin declarația
de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile
obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor
se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen
de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în
vigoare din anul înregistrării acestora.”
3. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abrogă.
4. La articolul 65, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din
deținerea și tranzacționarea titlurilor de stat și/sau a
obligațiunilor emise de către unitățile administrativ-teritoriale.”
5. La articolul 116 alineatul (2), litera a) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„a) 10% pentru veniturile din dobânzi și redevențe, dacă
beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoană juridică
rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-unul
dintre statele Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv
Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau un
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul
Norvegiei, sunt scutite de impozit, dacă beneficiarul efectiv al
dobânzilor sau redevențelor deține minimum 25% din valoarea/
numărul titlurilor de participare la persoana juridică română, pe
o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, care se încheie la
data plății dobânzii sau redevențelor.”
8. La articolul 263 alineatul (2), punctul 7 se modifică și
va avea următorul cuprins:
Suma, în lei, pentru fiecare grupă
de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Tipuri de autovehicule

„7. Alte autovehicule cu masa
totală maximă autorizată de
până la 12 tone inclusiv

25”
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Art. II. — Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la
data de 1 ianuarie 2009.
Art. III. — Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare,
precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență,
va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după
aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă
numerotare.
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h) după data aderării României la Uniunea Europeană,
dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană
juridică română, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau în unul din statele Asociației
Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul
Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al
unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau
dintr-un stat al Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv
Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat întrun alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociației
Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, dacă
beneficiarul dividendelor deține minimum 15% din titlurile de
participare la întreprinderea persoană juridică română, pe o
perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, care se încheie la data
plății dividendului. Condiția de deținere minimă va fi de 10%,
începând cu anul 2009. Condițiile în care se aplică aceste
prevederi, referitoare la tipurile de întreprinderi din statele
membre către care se fac plățile de dividende și definiția
termenului «stat membru», sunt prevăzute la art. 201;
................................................
j) începând cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobânzi
sau redevențe, așa cum sunt definite la art. 12419, obținute din
România de persoane juridice rezidente în statele membre ale
Uniunii Europene sau ale Asociației Europene ale Liberului

pe

4

ii
g

ra

tu

ite

a

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

fo

rm

ăr

București, 24 iunie 2008.
Nr. 91.

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea participării delegației României la Jocurile Olimpice de Vară
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

D

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă participarea delegației României la
festivitățile prilejuite de Jocurile Olimpice de Vară, care se vor
desfășura la Beijing — China.
Art. 2. — (1) Cheltuielile determinate de participarea
delegației României la activitatea prevăzută la art. 1 se suportă
de fiecare instituție reprezentată în cadrul delegației României,
respectiv de Administrația Prezidențială, Ministerul Internelor și
Reformei Administrative, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul

de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale, din
bugetele aprobate pe anul 2008 acestor instituții.
(2) Cazarea delegației României și plata serviciilor aferente
se vor efectua conform condițiilor stabilite de organizatori.
Art. 3. — Ambasada României la Beijing va acorda sprijin de
specialitate și logistic Administrației Prezidențiale și instituțiilor
participante la evenimente, la solicitarea acestora, pentru
derularea corespunzătoare a activităților cuprinse în program.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 18 iunie 2008.
Nr. 661.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind trecerea în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Internelor
și Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui, a unui imobil
situat în municipiul Vaslui, aflat în proprietatea privată a statului
Având în vedere art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art.12 alin. (1) și (2) și al art. 20 din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă trecerea în domeniul public al statului și
darea în administrarea Ministerului Internelor și Reformei
Administrative, pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui,
a imobilului aflat în proprietatea privată a statului, situat în
municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 3, județul Vaslui, având
datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Imobilul prevăzut în anexă va avea destinația de
spații de arhivă pentru Direcția Județeană Vaslui a Arhivelor
Naționale.
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Art. 3. — Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie
2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează
cu o nouă poziție, prin înscrierea în inventarul centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului a imobilului prevăzut în
anexă.

a

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat,
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
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București, 24 iunie 2008.
Nr. 676.
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ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a imobilului care trece în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Internelor
și Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui
Tipul
bunului
imobil

Teren și
clădire

Denumirea

Birouri și spații
de arhivă
pentru Direcția
Județeană Vaslui
a Arhivelor
Naționale

Descrierea
tehnică

— nr. cadastral provizoriu — 4729;
Imobil alcătuit din :
— construcție P+2E, cu o suprafață
construită la sol de 262 m2;
— teren în suprafață de 3.716 m2;
— rampă beton.
Anul construcției = 1984
Învecinat cu: Str. Metalurgiei,
corpul de proprietate
cu nr. cadastral 4730, corpul de
proprietate cu nr. cadastral 2947,
corpul de proprietate
cu nr. cadastral 2946/1/2, prevăzut
și delimitat în documentația
cadastrală vizată de O.C.P.I. Vaslui.

Adresa

România,
municipiul Vaslui,
Str. Metalurgiei nr. 3,
județul Vaslui

Valoarea
Anul
de inventar
dobândirii
— lei —

2007

Modul
dobândirii

800.000 Contract
vânzarecumpărare
nr. 2.897
din 21 decembrie
2007
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind reglementarea regimului juridic al unor imobile
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în
comuna Fărcașa, județul Maramureș, identificat potrivit anexei
nr. 1, din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Internelor și Reformei Administrative, prin
Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș,în domeniul
public al comunei Fărcașa și în administrarea Consiliului Local
al Comunei Fărcașa, județul Maramureș.
Art. 2. — Se aprobă darea în administrarea Ministerului
Internelor și Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de
Poliție al Județului Maramureș, a unei părți dintr-un imobil, situat
în comuna Fărcașa, județul Maramureș, având datele de

fiz
i

ce

identificare prevăzute în anexa nr. 2, trecut în proprietatea
publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Fărcașa nr. 68 din 28 iulie 2006.
Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4. — Predarea-preluarea imobilelor transmise se face
pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
pentru imobilul prevăzut la art. 1, și în termen de 30 de zile de
la data eliberării spațiilor, pentru imobilul prevăzut la art. 2.

PRIM-MINISTRU

or

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

ii
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București, 24 iunie 2008.
Nr. 677.

rm

ăr

ANEXA Nr. 1

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

cl
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a imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Internelor
și Reformei Administrative, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, în domeniul public
al comunei Fărcașa și în administrarea Consiliului Local al Comunei Fărcașa, județul Maramureș
Persoana juridică
la care se transmite
imobilul

ex

Persoana juridică
de la care se transmite imobilul

Comuna Fărcașa,
Str. Independenței
nr. 57, județul
Maramureș

Statul român
și din administrarea
Ministerului Internelor și
Reformei Administrative,
prin Inspectoratul
de Poliție al Județului
Maramureș

Numărul de inventar
și codul de clasificare
conform Hotărârii
Guvernului
nr. 1.705/2006

Caracteristicile
imobilului

D

es

tin

at

Locul unde este
situat imobilul

Comuna Fărcașa
și în administrarea
Consiliului Local
al Comunei Fărcașa,
județul Maramureș

Suprafața construită — 147 m2
Suprafața desfășurată — 147 m2
Suprafața terenului aferent — 770 m2
Nr. topo — 730/3

112.930
cod de
clasificare —
8.29.10

ANEXA Nr. 2

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a unei părți dintr-un imobil proprietate publică a statului care se dă în administrarea Ministerului Internelor
și Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș
Locul unde
este situat imobilul

Comuna Fărcașa,
Str. Independenței nr. 59,
județul Maramureș

Persoana juridică
de la care
se transmite imobilul

Comuna Fărcașa,
din administrarea
Consiliului Local
al Comunei Fărcașa

Persoana juridică
la care
se transmite imobilul

Statul român
și în administrarea
Ministerului Internelor
și Reformei Administrative,
pentru Inspectoratul de Poliție
al Județului Maramureș

Caracteristicile
imobilului

Suprafața construită — 150 m2
Suprafața desfășurată — 150 m2
Suprafața terenului aferent — 770 m2
Nr. topo — 730/4/2/1; 730/4/1
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Internelor
și Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000
pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul
public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativvalorică.
Art. 4. — Ca urmare a punerii în aplicare a Dispoziției de
restituire în natură a ministrului internelor și reformei
administrative nr. 223/2007 și a art. 1, se aprobă modificarea
anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu
modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ii
g

Art. 1. — Se aprobă trecerea din domeniul public al statului
în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în
administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,
prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, situate în
comuna Balotești, satul Săftica, calea București nr. 93,
șos. București—Ploiești km 23, județul Ilfov, având datele de
identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Trecerea în domeniul privat al statului a
construcțiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din
funcțiune și demolării acestora.
Art. 3. — După scoaterea din funcțiune și demolarea
construcțiilor, Ministerul Internelor și Reformei Administrative își

ăr

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat,
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 24 iunie 2008.
Nr. 678.

ANEXA Nr. 1

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
Adresa
imobilului

Comuna Balotești,
satul Săftica,
Calea București nr. 93
(șos. București—Ploiești km 23),
județul Ilfov

Persoana juridică
în a cărei administrare
se află construcțiile

Ministerul Internelor
și Reformei Administrative —
Inspectoratul General
al Jandarmeriei Române

Caracteristicile construcțiilor
care trec în domeniul
privat al statului

Padoc animale — pavilion nr. 04
Suprafață construită = 314 m2
Valoare contabilă = 10.348,35 lei
Fânar — pavilion nr. 06
Suprafață construită= 216 m2
Valoare contabilă = 145.152 lei
Siloz — pavilion nr. 07
Suprafață construită= 168 m2
Valoare contabilă = 112.896 lei

Număr
de înregistrare
la M.E.F.

101.023
(parțial)

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 2

MODIFICAREA

anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. M.E.F.

Codul de
clasificare

Denumirea

101.023

8.29.10

45-114

Adresa

Anul
dobândirii

Valoarea
de inventar
actualizată
— lei —

Județul Ilfov

1986

1.937.952

Baza legală
a modificării

— Dispoziția de restituire în natură a
ministrului internelor și reformei
administrative nr. 223/2007;
— art. 1 din Hotărârea Guvernului
nr. 678/2008
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GUVERNUL ROMÂNIEI
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or

HOTĂRÂRE
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

a

pe

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,

ra

speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 3. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie
2008.
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Art. 1. — Se aprobă normele metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă punctele 311 și 312 din titlul VII — „Accize și alte taxe

tu

ite

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

D

es

tin

at

ex

cl

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Attila Korodi
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

București, 24 iunie 2008.
Nr. 686.
ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
CAPITOLUL I
Sfera de aplicare a taxei pe poluare pentru autovehicule
Art. 1. — (1) Taxa pe poluare pentru autovehicule, denumită
în continuare taxă, reglementată de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru
autovehicule, denumită în continuare ordonanță, se aplică
autovehiculelor din categoriile M1—M3 și N1—N3, autovehicule
în cazul cărora în rubrica 1 „Categoria” din cartea de identitate
a vehiculului este înscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G,
M3, M3G, N1, N1G, N2G, N3 sau N3G.

(2) Taxa nu se aplică pentru:
a) autovehiculele pentru care în rubrica 1 „Categoria” din
cartea de identitate a vehiculului este înscris unul dintre codurile:
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e sau L7e (autovehicule cu 2 sau 3
roți ori asimilate) sau T1, T2, T3, T4 ori T5 (tractoare agricole
sau forestiere);
b) autovehiculele pentru care în rubrica 1 „Categoria” din
cartea de identitate a vehiculului este înscris textul „Mașini
autopropulsate pentru lucrări”.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 2. — (1) Excepțiile de la plata taxei, prevăzute la art. 3
alin. (2) din ordonanță, se acordă pe baza mențiunilor speciale
înscrise în cartea de identitate a vehiculului.
(2) Pentru excepția prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b) din
ordonanță, la rubrica „Modificări ce nu afectează performanțele
și caracteristicile de folosință ale vehiculului” este menționat tipul
dispozitivului cu care este echipat autoturismul. Regia Autonomă
„Registrul Auto Român” înscrie textul în cartea de identitate a
vehiculului numai dacă dispozitivul este certificat și numai după
verificarea modului de fixare și funcționare a acestuia.
(3) Pentru excepțiile prevăzute la art. 3 alin. 2) lit. d) din
ordonanță, mențiunile speciale înscrise în cartea de identitate a
vehiculului sunt, după caz:
a) la rubrica 1 „Categoria” este înscris textul „Autovehicul
special”, iar la rubrica 2 „Caroseria” este înscris textul „SC
ambulanță”;
b) la rubrica 1 „Categoria” este înscris textul „Autovehicul
special”, la rubrica 2 „Caroseria” este înscris textul „SG alte
activități”, iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanțele
și caracteristicile de folosință ale vehiculului” este înscris textul
„Echipament servicii de medicină”;
c) la rubrica 1 „Categoria” este înscris textul „Autovehicul
special”, la rubrica 2 „Caroseria” este înscris textul „SG alte
activități”, iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanțele
și caracteristicile de folosință ale vehiculului” este înscris textul
„Echipament ajutor de urgență”;
d) la rubrica 1 „Categoria” este înscris textul „Autovehicul
special”, la rubrica 2 „Caroseria” este înscris textul „SG alte
activități”, iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanțele
și caracteristicile de folosință ale vehiculului” este înscris textul
„Echipament descarcerare”.
(4) În cazul autovehiculelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. e)
din ordonanță, exceptarea de la plata taxei se acordă dacă în
cartea de identitate a vehiculului în care la rubrica „Modificări ce
nu afectează performanțele și caracteristicile de folosință ale
vehiculului” este înscris textul „Caroserie (șasiu) din anul ...
înlocuit (ă) cu o (un) caroserie (șasiu) din anul...”.
(5) Mențiunile prevăzute la alin. (3) se înscriu în cartea de
identitate a vehiculului de Regia Autonomă „Registrul Auto
Român”.

a) cartea de identitate a vehiculului; și
b) în cazul autovehiculelor rulate achiziționate din alte state,
un document din care să rezulte data primei înmatriculări a
acestora, și, după caz, declarația pe propria răspundere
prevăzută la art. 5 alin. (4), precum și rezultatul expertizei
tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”
ori rezultatul evaluării individuale efectuate potrivit art. 5
alin. (20).
(3) Procedura de stabilire a taxei se aprobă prin ordin al
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în
termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor
norme metodologice. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(4) În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de
leasing, în locul cărții de identitate a vehiculului, prevăzută la
alin. (2) lit. a), va fi prezentat un document care să conțină
elementele necesare calculului taxei de către organul fiscal, al
cărui model va fi stabilit în ordinul prevăzut la alin. (3).
(5) Taxa se achită în lei de contribuabili, prin virament sau în
numerar, la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal la care aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite și
taxe sau își au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 „Disponibil
din taxe pe poluare pentru autovehicule”, codificat cu codul de
identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.
(6) În ultima zi lucrătoare a lunii, unitățile Trezoreriei Statului
transferă în contul 50.17 „Disponibil al fondului pentru mediu”,
deschis pe numele Administrației Fondului pentru Mediu la
Trezoreria Sectorului 6, sumele colectate în contul prevăzut la
alin. (4).
(7) Transferul sumelor se efectuează din contul 51.16.10.09
„Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule”, codificat
cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului
(8609468), la nivelul soldului creditor al contului.
(8) Concomitent cu efectuarea operațiunilor de transfer
prevăzute la alin. (6), unitățile Trezoreriei Statului transmit în
sistem electronic Administrației Fondului pentru Mediu un fișier
conținând toate operațiunile efectuate prin contul 51.16.10.09
„Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule”.

ce

CAPITOLUL II
Exceptarea de la plata taxei

CAPITOLUL IV
Calculul taxei

CAPITOLUL III
Autoritatea competentă pentru calculul taxei

Art. 4. — (1) Norma de poluare Euro utilizată la calculul taxei
este cea codificată în cartea de identitate a vehiculului la
rubrica 5 „Numărul de omologare”, prin ultimele două caractere
din numărul de omologare, după cum urmează:

Art. 3. — (1) Taxa se calculează de organul fiscal competent
din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care
reprezintă:
a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care
desfășoară activități economice în mod independent sau
exercită profesii libere — organul fiscal la care persoana este
înregistrată ca plătitor de impozite și taxe;
b) în cazul persoanelor fizice — organul fiscal în a cărui rază
teritorială persoana fizică își are domiciliul fiscal.
(2) În vederea calculării taxei de către autoritatea fiscală,
persoana fizică sau persoana juridică în numele căreia se
efectuează înmatricularea, denumite în continuare contribuabili,
trebuie să prezinte, în copie și în original, următoarele
documente:

Norma de poluare Euro

Codificare

Non Euro
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Euro I
Euro II
Euro III
Euro IV
Euro V

E0 sau R0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
R1
R2
R3
R4
R5 sau RE
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(6) Suma reprezentând taxa ce urmează a fi plătită, calculată
potrivit prevederilor art. 6 din ordonanță, poate fi ajustată și
atunci când persoana care solicită înmatricularea unui
autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice
efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, că
deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decât cea
indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 4 la ordonanță.
(7) În cazul prevăzut la alin. (6), deprecierea unui autovehicul
în raport cu un autovehicul considerat „standard” se calculează
după formula:
D = (d1 x 0,30) + (d2 x 0,30) + (d3 x 0,40),
unde:
D — deprecierea totală;
d1 — deprecierea stabilită în funcție de vechime;
d2 — deprecierea stabilită în funcție de starea generală;
d3 — deprecierea stabilită în funcție de nivelul de dotare.
(8) Contribuabilul poate solicita ajustarea taxei pe baza
oricărui element dintre cele 3 elemente prevăzute la alin. (7),
după caz. În această situație, valoarea deprecierii neajustate
(d1, d2 sau d3) este egală cu 1.
(9) Deprecierea stabilită în funcție de vechime (d1) se aplică
pentru autovehiculele în cazul cărora există diferențe mai mari
de un an între data primei înmatriculări, stabilită conform
prevederilor art. 4 alin. (5), și anul de fabricație înscris în cartea
de identitate a vehiculului la rubrica 5 „Anul fabricației”, după
cum urmează:
*
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CAPITOLUL V
Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat
Art. 5. — (1) Suma reprezentând taxa ce urmează a fi plătită,
calculată potrivit prevederilor art. 6 din ordonanță, poate fi
ajustată atunci când persoana care solicită înmatricularea unui
autovehicul rulat declară pe propria răspundere că rulajul mediu
anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul
mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de
autovehicule, prevăzut la art. 4 alin. (4) lit. b).
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), calculul taxei se face pe baza
cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 4 la
ordonanță, majorată cu reducerea suplimentară prevăzută în
anexa nr. 1. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare
de 95% se aplică cota de reducere de 95%.
(3) Rulajul mediu anual real se calculează prin raportarea
rulajului afișat de indicatorul de kilometraj al autovehiculului la
vechimea calculată în funcție de data primei înmatriculări.
(4) Declarația pe propria răspundere se întocmește de
persoana în cauză potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 și
se depune la organul fiscal competent.
(5) Declararea nereală a rulajului autovehiculului constituie
infracțiune și se pedepsește conform prevederilor art. 292 din
Codul penal.

Coeficient d1

>1—2
>2—3
>3—4
>4

1,03
1,05
1,06
1,10

a

Diferență vechime (ani)
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(2) Valoarea combinată a emisiei de CO2, exprimată în g/km,
utilizată la calculul taxei este cea înscrisă în cartea de identitate
a vehiculului la rubrica „Modificări ce nu afectează performanțele
și caracteristicile de folosință ale vehiculului”, pentru categoria
„Autoturism M1” sau „Autoturism M1G” încadrat în norma de
poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, cu excepția celor
prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din ordonanță.
(3) În cazul autovehiculelor electrice, codificarea prevăzută la
alin. (1) este EE. Autovehiculele hibride au înscris în cartea de
identitate a vehiculului la rubrica 10 „Sursa de energie” textul
„hibrid”.
(4) Elementele pe baza cărora au fost stabilite cotele de
reducere a taxei aferente unui autovehicul considerat
„standard”, prevăzute în anexa nr. 4 la ordonanță, sunt:
a) vechimea, calculată ca diferență între data la care se
efectuează calculul și data primei înmatriculări;
b) rulajul mediu anual:
— M1 — 15.000 km;
— N1 — 30.000 km;
— M2 și N2 — 60.000 km;
— M3 și N3 — 100.000 km;
c) starea generală standard, specifică unui autovehicul care
îndeplinește toate condițiile tehnice impuse la omologare și la
inspecția tehnică periodică, conform legislației în vigoare, iar
caroseria nu prezintă semne de coroziune și deteriorare,
autovehiculul nu a fost revopsit, tapițeria este curată și fără
deteriorări, iar componentele de bord sunt în stare bună;
d) dotare: aer condiționat, ABS și airbag.
(5) În cazul autovehiculelor rulate care se înmatriculează
pentru prima dată în România, data primei înmatriculări utilizată
la calculul taxei este cea înscrisă la rubrica corespunzătoare a
documentului de înmatriculare străin.
(6) Reducerea taxei cu 25% în cazul autovehiculelor
echipate cu motor diesel prevăzut cu filtru de particule se aplică
pentru autovehiculele în a căror carte de identitate a vehiculului
la rubrica „Modificări ce nu afectează performanțele și
caracteristicile de folosință ale vehiculului” este înscris textul
„Filtru de particule”. Regia Autonomă „Registrul Auto Român”
înscrie textul în cartea de identitate a vehiculului numai dacă
dispozitivul este prevăzut în documentația de omologare a
autovehiculului și, suplimentar pentru autovehiculele rulate, în
urma verificării existenței și stării tehnice a acestuia.
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(10) În cazul în care persoana care solicită înmatricularea nu
poate face dovada primei înmatriculări a autovehiculului, se
aplică prevederile art. 6 alin. (5) din ordonanță, coeficientul de
depreciere d1 fiind 1.
(11) Deprecierea stabilită în funcție de starea generală (d2)
are în vedere alte aspecte decât cele care fac obiectul
omologării și inspecției tehnice periodice, și anume aspectul
exterior și interior al vehiculului, ținându-se cont de starea
caroseriei, revopsirea autovehiculului, starea tapițeriei și a
componentelor de bord.
(12) Deprecierea stabilită în funcție de starea generală (d2)
se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:
Aspect/Stare generală

Coeficient d2
Standard

Inferioară

Aspect exterior

1,0

1,10

Aspect interior

1,0

1,10

(13) Deprecierea stabilită în funcție de nivelul de dotare (d3),
respectiv pe baza dotărilor considerate drept opționale în raport
cu cerințele standard impuse prin legislația privind omologarea
și inspecția tehnică a autovehiculelor, se determină ca produs al
valorilor din tabelul de mai jos:
Dotare

Coeficient d3

Fără aer condiționat

1,10

Fără ABS

1,15

Fără airbag

1,10
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(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie, la cererea
contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu
prevederile art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
(3) Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune o
cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea
acestuia, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este
prevăzut în anexa nr. 3.
(4) La cererea de restituire se anexează, în original sau în
copie, documentul doveditor al plății taxei speciale pentru
autoturisme și autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de
plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea
plății acesteia, precum și copia cărții de identitate a vehiculului
și a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a
acestora.
(5) În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de
leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme
cu originalul pe baza declarației proprii, documentul doveditor
al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule,
precum și cartea de identitate a vehiculului și certificatul de
înmatriculare.
(6) Cererea de restituire, însoțită de documentele prevăzute
la alin. (4), se soluționează de organul fiscal competent, în
termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(7) După primirea cererii de restituire, organul fiscal
competent verifică datele din evidența analitică pe plătitori, sub
aspectul existenței unor obligații fiscale neachitate înregistrate
de către contribuabil, precum și operațiunea de plată a taxei
speciale pentru autoturisme și autovehicule, în sensul virării
sumei în cauză la bugetul de stat, solicitând în scris unității
Trezoreriei Statului confirmarea plății.
(8) În situația în care, urmare verificărilor, se confirmă virarea
sumei în cauză la bugetul de stat, iar organul fiscal competent
constată existența unor obligații fiscale restante ale
contribuabilului, suma solicitată se restituie numai după
efectuarea compensării acestor obligații fiscale restante, în
conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În acest scop se întocmește, în 3 exemplare, nota privind
compensarea obligațiilor fiscale — M.F.P. — A.N.A.F., cod
14.13.41.99, în conformitate cu prevederile legale.
(9) În cazul în care suma de restituit este mai mare decât
suma reprezentând obligațiile fiscale restante înregistrate de
către contribuabil, organul fiscal competent efectuează
compensarea până la concurența celei mai mici sume, iar pentru
diferență
întocmește, în 3 exemplare, nota privind
restituirea/rambursarea unor sume — M.F.P. — A.N.A.F., cod
14.13.41.99/a.
(10) Nota privind restituirea/rambursarea unor sume —
M.F.P. — A.N.A.F., cod 14.13.41.99/a, se întocmește și în cazul
restituirii integrale a diferenței dintre cele două taxe, atunci când
nu se constată în sarcina contribuabilului obligații fiscale
restante.
(11) Cele 3 exemplare ale notei privind compensarea
obligațiilor fiscale și/sau ale notei privind restituirea/rambursarea
unor sume, după caz, se transmit la unitatea Trezoreriei Statului
la care este arondat organul fiscal competent, în scopul
efectuării operațiunilor de compensare/restituire.
(12) Restituirea sumelor reprezentând diferența de taxă
plătită se face de către organul fiscal competent, de la bugetul
de stat, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată
suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa
de restituire.
(13) Pentru contribuabilii persoane fizice care nu au indicat,
prin cererea de restituire, contul bancar în care doresc
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(14) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform
formulei prevăzute la alin. (7), se înmulțește cu cota de reducere
a taxei din anexa nr. 4 la ordonanță, stabilită inițial, rezultând
noua cotă de reducere pentru calculul taxei. Atunci când noua
cotă de reducere este mai mare de 95% se aplică cota de
reducere de 95%.
(15) Tariful pentru efectuarea expertizei tehnice, care nu
poate depăși costul operațiunilor de expertiză, se stabilește prin
decizie a Consiliului de administrație al Regiei Autonome
„Registrul Auto Român” și se publică pe site-ul acesteia, în
termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentelor
norme metodologice.
(16) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un
document eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”,
care cuprinde informațiile corespunzătoare fiecăruia dintre
elementele avute în vedere pentru stabilirea reducerii
suplimentare și cota de reducere care decurge din acestea.
(17) Contribuabilul care urmează să înmatriculeze un
autovehicul rulat poate solicita ajustarea taxei atât pentru cazul
prevăzut la alin. (1), cât și pentru cazul prevăzut la alin.(6). În
această situație, la calculul taxei se ia în considerare cota de
reducere rezultată din înmulțirea coeficientului de depreciere
determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere
prevăzută în anexa nr. 4 la ordonanță și reducerea suplimentară
prevăzută în anexa nr. 1. Atunci când noua cotă de reducere
este mai mare de 95% se aplică cota de reducere de 95%.
(18) Atunci când contribuabilul a plătit taxa, calculată potrivit
prevederilor art. 6 din ordonanță, acesta poate solicita
recalcularea sumei plătite pe baza rezultatului expertizei tehnice
efectuate potrivit prevederilor alin. (6).
(19) În baza cererii și a rezultatului expertizei tehnice eliberat
de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, autoritatea fiscală
competentă procedează la recalcularea sumei reprezentând
taxa, care poate conduce la restituirea diferenței de taxă față de
cea plătită cu ocazia înmatriculării.
(20) În situația în care contribuabilul consideră că
deprecierea autovehiculului său este mai mare decât
deprecierea rezultată pe baza cotei inițiale de reducere și/sau a
cotei suplimentare de reducere a taxei, acesta poate contesta
taxa în baza rezultatului unei expertize privind evaluarea
individuală a autovehiculului în cauză. În acest sens,
contribuabilul va solicita efectuarea expertizei de către un expert
al Corpului Experților Tehnici, care în raportul de expertiză
privind evaluarea individuală a autovehiculului va înscrie și cota
reală de reducere a taxei corespunzătoare acelui autovehicul.
(21) Pe baza cotei reale de reducere, stabilită potrivit
alin. (20), autoritatea fiscală competentă va proceda la
calcularea taxei.
CAPITOLUL VI
Restituirea sumelor reprezentând diferențe
de taxe plătite
SECȚIUNEA 1
Restituirea sumelor rezultate ca diferență între taxa specială
pentru autoturisme și autovehicule și taxa pe poluare
pentru autovehicule

Art. 6. — (1) Atunci când taxa specială pentru autoturisme și
autovehicule plătită în perioada 1 ianuarie 2007 — 30 iunie
2008, potrivit prevederilor art. 214 1 —214 3 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, este mai mare decât taxa pe poluare rezultată din
aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 50/2008, calculată în lei la cursul de schimb valutar aplicabil
la momentul înmatriculării autovehiculului în România,
contribuabilul poate solicita restituirea sumelor reprezentând
diferența de taxă plătită.
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restituirea, aceasta poate fi efectuată, în numerar, la ghișeul
unității Trezoreriei Statului, în baza notei privind
restituirea/rambursarea unor sume.
(14) După efectuarea compensării și/sau a restituirii, după
caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei
de compensare și/sau al notei de restituire și le transmite pe
celelalte două organului fiscal competent, în termen de 3 zile, în
vederea înregistrării în evidența analitică pe plătitori a
contribuabililor.
(15) După primirea documentelor, organul fiscal competent
va păstra un exemplar al notei de compensare și/sau al notei
de restituire și îl va transmite pe celălalt contribuabilului, în
termen de 7 zile.
(16) Restituirea sumelor reprezentând diferența de taxă
plătită se face de la bugetul de stat.
(17) Pentru cererile de restituire depuse la organele fiscale
înainte de data intrării în vigoare a prevederilor ordonanței,
termenul legal de soluționare începe să curgă de la data de
1 iulie 2008, cu condiția ca cererea să fie însoțită de
documentele prevăzute la art. 6 alin. (4).

identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a
sumei necesare efectuării restituirii. Administrația Fondului
pentru Mediu va vira suma astfel solicitată, din contul 50.17
„Disponibil al fondului pentru mediu”, în termen de maximum
două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea
Trezoreriei Statului.
(9) Procedura de restituire a sumelor reprezentând valoarea
reziduală a taxei este cea prevăzută la art. 6 alin. (6)—(14), care
se aplică în mod corespunzător.
SECȚIUNEA a 3-a
Restituirea sumelor reprezentând diferențele de taxă pe poluare
rezultate în urma contestării taxei

fiz
i

ce

Art. 8. — (1) În cazul contestării taxei plătite, contribuabilul
poate solicita restituirea diferenței de taxă față de cea plătită cu
ocazia înmatriculării autovehiculului în România.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru taxele plătite
începând cu data de 1 iulie 2008.
(3) Pentru restituirea sumelor reprezentând diferență de taxă,
contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal
competent în administrarea acestuia, prevăzut la art. 3 alin. (1).
Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3.
(4) La cererea de restituire se anexează, în original și în
copie, următoarele documente:
a) dovada plății taxei pe poluare;
b) documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto
Român” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul
eliberat de Corpul Experților Tehnici privind rezultatul evaluării
individuale a autovehiculului.
(5) Cererea de restituire se soluționează de organul fiscal
competent în termenul prevăzut de lege, iar restituirea sumelor
reprezentând diferență de taxă se face din bugetul Fondului
pentru mediu.
(6) Suma reprezentând diferența de taxă se
compensează/se restituie de unitățile Trezoreriei Statului din
contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru
autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală a
contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în
soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din
taxe pe poluare pentru autovehicule”.
(7) În cazul în care suma prevăzută la alin. (6) nu se
încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09
„Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule”, unitățile
Trezoreriei Statului vor solicita în scris Administrației Fondului
pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul
unității, transferarea în contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe
pe poluare pentru autovehicule”, codificat cu codul de
identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a
sumei necesare efectuării restituirii. Administrația Fondului
pentru Mediu va vira suma astfel solicitată, din contul 50.17
„Disponibil al fondului pentru mediu”, în termen de maximum
două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea
Trezoreriei Statului.
(8) Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferență
de taxă este cea prevăzută la art. 6 alin. (6)—(14), care se aplică
în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 2-a

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

rs
o

pe

a

ite

tu
ra

ăr

ii
g

Art. 7. — (1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit
taxa în România este scos ulterior din parcul auto național se
restituie, la cererea contribuabililor, valoarea reziduală a taxei.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru taxele plătite
începând cu data de 1 iulie 2008.
(3) Valoarea reziduală a taxei reprezintă taxa care ar fi plătită
pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la
momentul scoaterii din parcul auto național.
(4) Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune o
cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea
acestuia, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut
în anexa nr. 3.
(5) La cererea de restituire se anexează, în original și în
copie, următoarele documente:
a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul
proprietar al autovehiculului scos din parcul auto național,
respectiv copia legalizată a cărții de identitate a autovehiculului;
b) dovada radierii din circulație a autovehiculului, eliberată
de organele de poliție competente;
c) documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost
transferat în alt stat membru, respectiv factura/contractul de
vânzare-cumpărare sau declarația vamală de export, după caz;
d) certificatul de distrugere a vehiculului, după caz.
(6) Cererea de restituire se soluționează de organul fiscal
competent, în termenul legal de soluționare, potrivit legii, iar
restituirea sumelor reprezentând valoare reziduală a taxei se
face din bugetul Fondului pentru mediu.
(7) Suma reprezentând valoarea reziduală a taxei se
compensează/se restituie de unitățile Trezoreriei Statului, din
contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru
autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală al
contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în
soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din
taxe pe poluare pentru autovehicule” .
(8) În cazul în care suma prevăzută la alin. (7) nu se
încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09
„Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule”, unitățile
Trezoreriei Statului vor solicita în scris Administrației Fondului
pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul
unității, transferarea în contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe
pe poluare pentru autovehicule”, codificat cu codul de
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Restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală
a taxei plătite

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale
Art. 9. — (1) În măsura în care aplicarea prevederilor privind
taxa va impune precizări suplimentare, acestea vor fi emise prin
ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile sau al
ministrului economiei și finanțelor ori al ministrului transporturilor
sau prin ordin comun al acestora, după caz.
(2) Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentele
norme metodologice.
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

GRILĂ

privind cotele de reducere suplimentară în funcție de rulajul mediu anual real al autovehiculului

Cota de reducere suplimentară
(%)

< 5000
5001 — 10.000
10.001 — 15.000
15.001 — 20.000
20.001 — 25.000
25.001 — 30.000
> 30.001
< 10.000
10.001 — 20.000
20.001 — 30.000
30.001 — 40.000
40.001 — 50.000
> 50.001
< 15.000
15.001 — 30.000
30.001 — 45.000
45.001 — 60.000
60.001 — 75.000
> 75.001
< 25.000
25.001 — 50.000
50.001 — 100.000
100.001 — 150.000
150.001 — 200.000
> 200.001

0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
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Diferența dintre rulajul mediu anual real
și rulajul mediu anual standard
(km)
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M3 și N3

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

DECLARAȚIE

pe propria răspundere
Subsemnatul(a) ............................................................................................................................... reprezentant al Societății
Comerciale ................................................................................, cu domiciliul/sediul în județul ........................................,
municipiul/orașul/comuna ........................................................, satul ........................, sectorul ................, codul poștal
............................, str. .............................................. nr. ............, bl. .............., sc. .............., et. .........., ap. ............, telefon/fax
............, e-mail ..............., posesor al (BI/CI) ........ seria ............ nr. .............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal
privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că autovehiculul marca ........................, tipul/varianta ...................., Numărul
de identificare ........................, culoarea ................, are un rulaj mediu anual la data înmatriculării în România de
................................. km, calculat potrivit prevederilor art. 5 din normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
Dau prezenta declarație în vederea calculului taxei pe poluare pentru autovehicule.
Data
.............................

Semnătura
..................................

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

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 480/30.VI.2008
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

CERERE DE RESTITUIRE

Către(organul fiscal competent) .............................................................................................................................................
(numele și prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului)

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Subsemnatul/Subscrisa ......................................................................................................................................................,
cu domiciliul/sediul în localitatea ............................, str. ................ nr. ....., bl. ......., sc. ......., ap. ....., județul/sectorul
............................, având C.N.P./C.U.I. ...................................., în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, solicit/solicităm restituirea
sumei reprezentând1):
( ) diferență între suma achitată anterior, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, și cuantumul rezultat
din aplicarea prevederilor privind taxa pe poluare pentru autovehicule;
( ) valoarea reziduală a taxei pe poluare, autovehiculul pentru care s-a plătit taxa fiind scos între timp din parcul auto
național;
( ) diferențe calculate în urma contestării taxei pe poluare achitate anterior.
Declar/Declarăm că suma achitată inițial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/ taxă pe poluare, prin
Chitanța/O.P.T. nr. ............/............, în cuantum de ................lei, a fost achitată pentru înmatricularea autoturismului/autovehiculului
marca ................, tipul/varianta ..................., fabricat în anul ......., având Numărul de înmatriculare ....................., Numărul de
identificare ............................., Seria cărții de identitate ....................... .2)
Față de acestea, vă rog/rugăm să procedați la calcularea diferenței/valorii reziduale, conform prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu mențiunea că am luat cunoștință că
din suma de restituit vor fi compensate, de către organul fiscal competent, eventualele obligații fiscale datorate și neachitate la data
restituirii.
Solicit/solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze3) :
( ) în Contul bancar nr. .................................., deschis la ......................................................................................................;
( ) în numerar, la ghișeul unității Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.
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Se bifează situația în cauză.
Nu se completează în situația în care se solicită valoarea reziduală a taxei.
Se indică modalitatea agreată pentru restituire.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

D

1)
2)
3)
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Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
.......................................
(numele și prenumele)
Semnătura
....................................
L.S.
.......................................
Data
.......................................

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Sorin Stănescu
în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției
În temeiul art. 15 lit. d) 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. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii domnul Sorin
Stănescu se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
București, 27 iunie 2008.
Nr. 132.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT

ORDIN
privind obligațiile aflate în sarcina organizatorului de competiții sau jocuri sportive desfășurate
în eșaloanele inferioare, precum și pentru sporturile la care participă un număr redus de spectatori
și care de regulă nu sunt generatoare de violență
Având în vedere Referatul Direcției programe ale structurilor sportive nr. 2.414 din 2 iunie 2008,
în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor
și a jocurilor sportive,
în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru
Sport, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale pentru Sport emite următorul ordin:
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Art. 2. — Pentru efectuarea accesului spectatorilor în arena
sportivă, organizatorul de competiții sau jocuri sportive
desfășurate în eșaloanele inferioare ale competițiilor sau
jocurilor sportive, precum și pentru sporturile la care participă
un număr redus de spectatori și care de regulă nu sunt
generatoare de violență, având un grad de risc scăzut, are
următoarele obligații:
a) să efectueze la intrarea în arena sportivă un control
riguros al persoanelor și al bagajelor acestora, având ca scop
împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale
de genul celor prevăzute la art. 1 lit. g);
b) să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost
interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări,
persoanelor care se află în stare vădită de ebrietate sau se află,
în mod evident, sub influența substanțelor halucinogene,
persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme și muniții
de orice fel, făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive,
incendiare sau fumigene, dispozitive pentru șocuri electrice,
substanțe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori
paralizante, recipiente, corpuri contondente, cuțite, pumnale,
șișuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau
confecționate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum
și persoanelor care au asupra lor mijloace de publicitate vizuală
de genul celor prevăzute la art. 1 lit. g);
c) să rețină obiectele sau materialele prevăzute la art. 1
lit. g), sesizând forțele de ordine pentru luarea măsurilor legale
care se impun.
Art. 3. — (1) Federațiile sportive naționale, după consultarea
Jandarmeriei Române, au obligația să elaboreze criterii pentru
stabilirea gradului de risc al competițiilor și jocurilor sportive
organizate în cadrul fiecărei ramuri de sport.
(2) Gradul de risc se stabilește, în principal, în funcție de
următoarele criterii:
a) nivelul competiției sau jocului sportiv;
b) numărul de spectatori estimați a fi prezenți în arena
sportivă;
c) poziția în clasament a echipelor care participă la jocul
sportiv;
d) importanța competiției sau jocului sportiv;
e) rivalitatea participanților la competiția sau jocul sportiv,
respectiv istoricul întâlnirilor directe, declarațiile publice făcute în
perioada premergătoare jocului de oficialii clubului sau jucători,
incidente petrecute între suporteri la jocurile echipelor
respective, alte stări tensionale care ar putea determina
declanșarea unor manifestări violente;
f) caracteristicile arenei sportive, respectiv căile de acces,
capacitatea parcărilor auto, traseele de acces în interiorul
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Art. 1. — Pentru organizarea și desfășurarea activității de
asigurare a ordinii și siguranței spectatorilor în arena sportivă,
organizatorul de competiții sau de jocuri sportive desfășurate în
eșaloanele inferioare ale competițiilor sau jocurilor sportive,
precum și pentru sporturile la care participă un număr redus de
spectatori și care de regulă nu sunt generatoare de violență,
având un grad de risc scăzut, are următoarele obligații:
a) să efectueze, prin personalul de ordine și siguranță și,
după caz, cu forțele de ordine, înainte de efectuarea accesului
spectatorilor, un control amănunțit al arenei sportive, pentru
descoperirea și îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale
interzise;
b) să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu
publicul pentru incitarea spectatorilor la violență, la producerea
de distrugeri sau la denigrarea imaginii participanților la
competițiile sau jocurile sportive;
c) să nu permită introducerea și folosirea în arena sportivă a
unor instalații de sonorizare, cu excepția gigafoanelor portabile;
d) să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau
consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă;
e) să se asigure că distribuirea băuturilor a căror
comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie
sau din material plastic;
f) să afișeze lizibil, în locuri vizibile, la porțile de acces,
regulile ce trebuie respectate la competițiile și jocurile sportive,
materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena
sportivă, precum și sancțiunile care se aplică în astfel de cazuri;
g) să interzică afișarea în arena sportivă a simbolurilor,
sloganurilor ori textelor cu conținut obscen sau care incită la
denigrarea țării, la xenofobie, la ură națională, rasială, de clasă
ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violență, indiferent
pe ce suport ar fi inscripționate;
h) să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace
de publicitate vizuală pe gardul care delimitează suprafața de
joc de tribună sau în orice alte locuri care împiedică fie buna
vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei
intervenții oportune, în caz de necesitate;
i) să aducă la cunoștința spectatorilor, la începutul jocului
sportiv, precum și în pauzele de joc sau ori de câte ori este
nevoie, prin mijloace de comunicare, obligațiile ce le revin pe
timpul desfășurării competiției sau jocului sportiv, principiile
spiritului de fairplay, ale ordinii și disciplinei, precum și mesajele
transmise de forțele de ordine;
j) să asigure un loc special amenajat pentru depozitarea
obiectelor reținute în urma efectuării controlului corporal
preventiv și al bagajelor, în vederea restituirii acestora după
terminarea jocului.
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stadionului, prin care se realizează separarea grupurilor de
suporteri, capacitatea arenei sportive;
g) posibilitatea migrării la competiții sau jocurile sportive a
unui număr mare de suporteri de la o altă competiție sau un alt
joc sportiv desfășurată/desfășurat în apropierea arenei sportive;
h) existența unor conflicte între suporteri sau între suporteri
și oficiali/sportivi, care ar putea degenera în manifestări violente
din partea suporterilor pe timpul desfășurării competiției sau
jocului sportiv.
(3) Criteriile pentru stabilirea gradului de risc se comunică, în
scris, după caz, Inspectoratului General al Jandarmeriei

Române, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentului ordin.
(4) Organizatorul de competiții sau jocuri sportive are
obligația să stabilească în toate cazurile gradul de risc al fiecărei
competiții sau joc sportiv.
(5) Indiferent de gradul de risc preliminat al competiției sau
al unui joc sportiv, organizatorul are obligația să elaboreze un
plan de acțiune, în care să consemneze măsurile ce urmează a
fi adoptate de către personalul de ordine și siguranță în incinta
arenei sportive.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Agenției Naționale pentru Sport,
Octavian Ioan Atanase Bellu
București, 6 iunie 2008.
Nr. 269.

fiz
i

ce
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ORDIN
privind prelungirea valabilității Ordinului ministrului sănătății publice nr. 884/2007
pentru ajustarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
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Având în vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 140 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, cu modificările și completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al Direcției farmaceutice nr. E.N. 6.631 din 23 iunie 2008,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu
modificările și completările ulterioare,

rm

ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

nr. 375 din 1 iunie 2007, cu modificările și completările
ulterioare, până în data de 31 august 2008.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
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Art. 1. — Se prelungește valabilitatea Ordinului ministrului
sănătății publice nr. 884/2007 pentru ajustarea prețurilor la
medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în
România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

București, 24 iunie 2008.
Nr. 1.172.
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