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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea și completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului
pentru salarizarea clerului
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

(3) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (1)
în procent de 30% din totalul posturilor clericale prevăzute în
anexa nr. 3, pentru care se alocă sprijin la salarizare de la
bugetul de stat.
(4) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (3) va fi repartizat
pe culte, în raport cu numărul credincioșilor, conform ultimului
recensământ, și cu nevoile reale.
(5) Unitățile centrale de cult, în baza numărului de posturi
comunicat anual, transmit Ministerului Culturii și Cultelor
propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităților de cult
pentru al căror personal clerical se dorește acordarea unui
sprijin lunar suplimentar și care întrunesc condițiile și criteriile
prevăzute la alin. (1) și (2).
(6) Listele unităților de cult al căror personal clerical
beneficiază de sprijin lunar suplimentar în condițiile alin. (1),
precum și modificarea acestora se stabilesc la propunerea
unităților centrale de cult și se aprobă anual prin ordin al
ministrului culturii și cultelor.
(7) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) personalul clerical
de la unitățile de cult care obțin venituri din închirierea,
arendarea și concesionarea proprietăților.”
4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — Condițiile de ocupare a gradelor profesionale ale
personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de
Ministerul Culturii și Cultelor, la propunerea cultelor
recunoscute.”
5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. — De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul
Ministerului Culturii și Cultelor, numai drepturile stabilite în
condițiile prevăzute la art. 2 și 21, inclusiv contribuțiile la
asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la
asigurările de șomaj, precum și alte contribuții obligatorii
prevăzute de lege pentru angajator.”
6. La articolul 5, alineatele (1)—(3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Pentru sprijinirea așezămintelor religioase
românești din afara granițelor, care desfășoară activități
deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și
religioase a românilor din afara granițelor, se alocă de la bugetul
de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă
reprezentând echivalentul în lei a 200.000 euro lunar.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităților centrale ale
cultelor recunoscute, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.
(3) Destinațiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de
unitățile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu
conducerile unităților de cult din afara granițelor, suma urmând
a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al
respectivelor unități, inclusiv pentru plata contribuțiilor prevăzute
de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de
sănătate, la asigurările de șomaj, precum și a altor contribuții
obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Obligația de a
justifica modul de utilizare a acestei sume revine unității centrale
de cult din România, prin prezentarea la Ministerul Culturii și
Cultelor a documentelor prevăzute de normele legale în
vigoare.”

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

Art. I. — Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru
salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatele (1) și (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 1. — (1) Statul român sprijină cultele, recunoscute
potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul
general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea
personalului clerical.
................................................
(3) Numărul posturilor personalului clerical pentru care statul
sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat
se repartizează anual de Ministerul Culturii și Cultelor, pe baza
propunerilor unităților centrale de cult ale cultelor recunoscute,
în raport cu numărul credincioșilor, conform ultimului
recensământ, cu nevoile reale și cu fondul alocat în acest scop.”
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului
clerical care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor
din România, recunoscute potrivit legii, se stabilește după cum
urmează:
a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat
pe funcții de demnitate publică beneficiază de o indemnizație
lunară prevăzută în anexa nr. 1. Indemnizația lunară este unica
formă de remunerare pentru personalul respectiv și reprezintă
baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor, care se
determină în raport cu venitul salarial;
b) personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut
la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcțiilor
pe care le ocupă, prevăzute în anexa nr. 2;
c) personalul clerical care își desfășoară activitatea în
unitățile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit
nivelului de studii și gradului profesional obținut, prevăzute în
anexa nr. 3.
(2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate
majora anual prin legea bugetului de stat.
(3) Cuantumul sprijinului lunar acordat personalului clerical,
prevăzut în anexele nr. 1—3, se poate majora prin actele
normative privind creșterile salariale care se acordă personalului
contractual din unitățile bugetare.
(4) Indemnizațiile și cuantumul sprijinului lunar la salarizare
care se alocă de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1), sunt
în sumă brută și sunt impozabile, potrivit legii.”
3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21,
cu următorul cuprins:
„Art. 21. — (1) Personalul clerical care își desfășoară
activitatea în unități de cult cu venituri reduse, din mediul rural,
poate beneficia de un sprijin lunar suplimentar de 25% față de
sprijinul lunar stabilit potrivit art. 2 alin. (1) lit. c).
(2) Criteriile în baza cărora unitățile de cult sunt considerate
ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (1), se stabilesc prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
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8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 10. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta lege.”
9. Anexele nr. 1A.a), 1A.b), 1B.a), 1B.b), 2a) și 2b) devin
anexele nr. 1—3, cu următorul cuprins:

7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul
de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Ministerului
Culturii și Cultelor și altor organe abilitate de lege.”

„ANEXA Nr. 1

INDEMNIZAȚIILE

personalului din conducerea cultelor recunoscute și a unităților centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcții
de demnitate publică

Nr.
crt.

Numărul maxim
de posturi

Indemnizația
lunară
— lei —

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

1

8.357

2.

Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română și Biserica Romano-Catolică

11

7.698

3.

Arhiepiscop, șef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, șef rabin, președinte uniune,
președinte)

16

7.244

4.

Episcop, episcop-vicar patriarhal

39

6.629

5.

Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar

24

6.342
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sprijinului lunar la salarizarea personalului din conducerea cultelor și a unităților de cult,
altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică
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Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general,
consilier patriarhal, prim-rabin
Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar
episcopal
Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector
eparhial, exarh, protopop

es

2.

Funcția

Stareț, superioară, egumen

D

1.

fo

Nr.
crt.

Numărul maxim
de posturi

Cuantumul
sprijinului lunar
— lei —

46

1.883

41

1.635

715

1.134

466

853

ANEXA Nr.3

CUANTUMUL

sprijinului lunar la salarizarea personalului clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute
Nr.
crt.

1.

2.

Funcția

Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult
Cu studii superioare:
— gradul I
— gradul II
— definitiv
— debutant
Cu studii medii:
— gradul I
— gradul II
— definitiv
— debutant

Numărul maxim
de posturi

15.237
10.957
3.018
3.238
2.440
2.261
4.280
663
783
1.690
1.144

Cuantumul
sprijinului lunar
— lei —

843
710
663
634
618
615
612
586”
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M o n i t o r u l O f i c i a l a l R o m â n i e i , P a r t e a I , n r. 6 5 5 d i n
31 decembrie 1999.
Art. III. — Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru
salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.

Art. II. — În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare
a prezentei legi, Ministerul Culturii și Cultelor, în urma
consultării cu cultele religioase, va supune aprobării, prin
hotărâre a Guvernului, modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 142/1999
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999, publicată în

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 4 iulie 2008.
Nr. 132.
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privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea
clerului
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În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
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Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii
nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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București, 3 iulie 2008.
Nr. 736.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă
și detașarea străinilor pe teritoriul României
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă
și detașarea străinilor pe teritoriul României, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007,
cu următoarele modificări și completări:
1. La articolul 2, litera g) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„g) lucrător detașat — străinul calificat, angajat al unei
persoane juridice străine, care poate să desfășoare activitate pe
teritoriul României în următoarele situații: este detașat pe
teritoriul României, în numele întreprinderii și sub coordonarea
acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea

care face detașarea și beneficiarul prestării de servicii care își
desfășoară activitatea în România; este detașat la o unitate
situată pe teritoriul României sau la o întreprindere care aparține
unui grup de întreprinderi, situată pe teritoriul României;”.
2. La articolul 3, după litera e) a alineatului (1) se
introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
„f) angajatorul să desfășoare efectiv activitatea pentru care
se solicită eliberarea autorizației de muncă.”
3. La articolul 7, litera j) a alineatului (1) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„j) atestatul de recunoaștere a studiilor necesare ocupării
funcției pentru care se solicită eliberarea autorizației de muncă,

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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7. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 16. — Documentația necesară obținerii autorizației de
muncă poate fi depusă de orice persoană care are calitatea de
reprezentant al angajatorului, în condițiile legii.”
8. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 20. — (1) La eliberarea autorizației de muncă,
angajatorul va plăti echivalentul în lei a 200 euro, raportat la
cursul oficial al Băncii Naționale a României la data efectuării
plății. Pentru eliberarea autorizațiilor de muncă acordate
studenților, precum și pentru autorizația de muncă pentru
lucrătorul sezonier, angajatorul va plăti echivalentul în lei a
50 euro, raportat la cursul oficial al Băncii Naționale a României
la data efectuării plății.”
9. În cuprinsul ordonanței de urgență, termenul
supralegalizat se înlocuiește cu termenul legalizat.

eliberat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în
condițiile prevăzute de legislația în domeniu, sau diploma de
studii eliberată de instituții de învățământ acreditate în
România;”.
4. La articolul 14, partea introductivă a alineatului (1) se
modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 14. — (1) Pentru obținerea autorizației de muncă pentru
lucrătorii detașați, angajatorul, persoană juridică din România
ori o reprezentanță, sucursală sau filială a unei persoane juridice
cu sediul în străinătate, va depune o cerere motivată, însoțită
de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), d) și i),
precum și de:”.
5. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.
6. La articolul 15, alineatul (8) se abrogă.

ce

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și
ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

an

el

or

fiz
i

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

a

pe

rs
o

București, 4 iulie 2008.
Nr. 134.

tu

ite

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea
în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
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În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
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Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe
teritoriul României și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 3 iulie 2008.
Nr. 738.



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare
a membrilor personalului diplomatic și consular
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 80 din 28 iunie 2007 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul

de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din
29 iunie 2007, cu următoarele modificări și completări:
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centrală a Departamentului de Comerț Exterior și a celorlalte
ministere și departamente de comerț exterior menționate la
alin. (1) se actualizează, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la
alin. (1), la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate
prin aplicarea procentului de 80% la venitul lunar brut realizat,
stabilit conform art. 2, corespunzător limitei maxime de
încadrare a persoanelor cu aceleași grade sau funcții, aflate în
activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț
Exterior, și avut de acestea la data intrării în vigoare a legii de
aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007.»”
4. La articolul I punctul 10, articolul 5 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 5. — Pentru fiecare an lucrat în domeniile reglementate de
prezenta ordonanță de urgență peste limitele de vechime în muncă
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b) și la art. 102
alin. (1), respectiv de 18 ani, la cuantumul pensiei de serviciu
rezultat din calcul se adaugă câte 1% din venitul lunar brut, stabilit
conform art. 2, fără a putea depăși 100% din acest venit.”
5. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 8 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Copiii persoanelor îndreptățite la pensie de serviciu au
dreptul la pensie de urmaș din pensia acestora în condițiile de
stabilire și plată prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu
modificările și completările ulterioare.”
6. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou
punct, punctul 131, cu următorul cuprins:
„131. La articolul 101, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«(4) Pensia de serviciu pentru personalul diplomatic și
consular și pentru persoanele prevăzute la alin. (1), (2) și (3)
este de 80% din venitul lunar brut, reprezentând salariul de bază
și sporurile acordate potrivit legii, al ambasadorului aflat în
activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor
Externe, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007.»”
7. La articolul I punctul 16, articolul 112 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 112. — Pentru fiecare lună în care personalul
reglementat de prezenta ordonanță de urgență a deținut funcții
de conducere în administrația centrală a celor două ministere,
respectiv Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale,
la cuantumul pensiei de serviciu rezultat din calcul se adaugă
câte o cotă procentuală de: 0,167% pentru funcțiile de secretar
general și secretar general adjunct, 0,125% pentru funcțiile de
director general, director general adjunct, director și director
adjunct și câte 0,084% pentru funcțiile de șef serviciu și șef
birou, din venitul lunar brut, stabilit conform art. 2, fără ca prin
aceasta să se depășească 100% din acest venit. Prevederile
acestui articol se aplică numai personalului care la data
pensionării nu a deținut astfel de funcții.”
Art. II. — Pensiile de serviciu și pensiile de urmaș din
pensiile de serviciu stabilite până la data intrării în vigoare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor
personalului diplomatic și consular, precum și cele actualizate
conform art. 3 și art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 80/2007 se recalculează în funcție de modificările
și completările aduse prin art. 1 alin. (1), (2) și (3), art. 2, art. 4
alin. (1), art. 5, art. 8 alin. (4), art. 102, art. 111 alin. (2) și art. 112
din aceeași ordonanță, astfel cum a fost aprobată prin prezenta
lege.
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1. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:
„6. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
«Art. 2. — (1) Cuantumul pensiei de serviciu a personalului
care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 este de 80% din
venitul lunar brut realizat, reprezentând salariul de bază și
sporurile acordate potrivit legii, avut în administrația centrală a
Ministerului Afacerilor Externe cu o lună înainte de împlinirea
vârstei de pensionare.
(2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru membrii
personalului diplomatic și consular prevăzuți la alin. (1), care au
fost numiți prin decrete prezidențiale ambasadori ai României
în alte state sau pe lângă organizații internaționale, este de 80%
din venitul lunar brut realizat, reprezentând salariul de bază și
sporurile acordate potrivit legii, al membrului personalului
diplomatic și consular cu gradul sau funcția de ambasador din
administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, avut de
acesta la data pensionării membrilor personalului diplomatic și
consular respectivi.
(3) Cuantumul pensiei de serviciu a personalului care
îndeplinește condițiile prevăzute la art.1 și care, la data împlinirii
acestor condiții, se află în misiune permanentă în străinătate
este de 80% din venitul lunar brut realizat, reprezentând salariul
de bază și sporurile acordate potrivit legii, avut în administrația
centrală cu o lună înainte de trimiterea la post, actualizat la
nivelul venitului lunar brut realizat, reprezentând salariul de bază
și sporurile acordate potrivit legii, avut de personalul cu același
grad și/sau funcție aflat în activitate în administrația centrală, la
data pensionării personalului respectiv.»”
2. La articolul I, punctul 7 va avea următorul cuprins:
„7. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
«Art. 3. — (1) De la data intrării în vigoare a legii de aprobare
a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007, pensiile
aflate în plată ale personalului care îndeplinește condițiile
prevăzute la art. 1 se actualizează la nivelul cuantumurilor
pensiilor de serviciu, calculate prin aplicarea procentului de 80%
la venitul lunar brut realizat, stabilit conform art. 2, corespunzător
limitei maxime de încadrare a membrilor personalului cu
aceleași funcții, aflați în activitate în administrația centrală a
Ministerului Afacerilor Externe, la data intrării în vigoare a legii de
aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007.
(2) De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007, pensiile
membrilor personalului diplomatic și consular prevăzuți la
alin. (1), care au fost numiți prin decrete prezidențiale
ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații
internaționale, se actualizează la nivelul cuantumului pensiei de
serviciu, calculat prin aplicarea procentului de 80% la venitul
lunar brut realizat, stabilit conform art. 2, al membrului
personalului diplomatic și consular cu gradul sau funcția de
ambasador aflat în activitate în administrația centrală a
Ministerului Afacerilor Externe, avut de acesta la data intrării în
vigoare a legii de aprobare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 80/2007.»”
3. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou
punct, punctul 91, cu următorul cuprins:
„91. La articolul 4, alineatele (2) și (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
«(2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele
prevăzute la alin. (1) se calculează prin aplicarea procentului de
80% la venitul lunar brut realizat, stabilit conform art. 2, avut de
acestea în administrația centrală a Departamentului de Comerț
Exterior la data pensionării.
(3) De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007, pensiile
persoanelor care au desfășurat activitate în administrația
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și
ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

BOGDAN OLTEANU
București, 4 iulie 2008.
Nr. 135.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003
privind sistemul de pensionare a membrilor personalului
diplomatic și consular
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului
diplomatic și consular și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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București, 3 iulie 2008.
Nr. 739.
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LEGE
privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 35/2007
pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonanța Guvernului nr. 35 din 7 august 2007
pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției
Naționale pentru Locuințe, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 266/2007
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 574 din 22 august 2007.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 4 iulie 2008.
Nr. 136.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței
Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale
pentru Locuințe
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanței
Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 3 iulie 2008.
Nr. 740.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 521 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Filip Vasile, procuror la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Pătârlagele, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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București, 3 iulie 2008.
Nr. 716.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 470 din
29 mai 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Pitic Victor, procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Suceava, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 3 iulie 2008.
Nr. 717.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 431 din
15 mai 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Ogarcă Ion Nelu, procuror la Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel București, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 3 iulie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 518 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Călin Iosif Talhoș, judecător la Judecătoria Oradea,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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București, 3 iulie 2008.
Nr. 719.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 512 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Nistor Valentin, judecător la Tribunalul Vaslui, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 3 iulie 2008.
Nr. 720.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 517 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Munteanu Liliana, judecător la Tribunalul Neamț, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 3 iulie 2008.
Nr. 721.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 516 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — La data de 1 septembrie 2008, doamna Neda Livia, judecător
la Judecătoria Gurahonț, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 3 iulie 2008.
Nr. 722.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 515 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Uții Felicia, judecător la Tribunalul Argeș, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 3 iulie 2008.
Nr. 723.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a)
din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 477 din
29 mai 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Ghioca Gheorghe, judecător la Tribunalul Militar
București, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 3 iulie 2008.
Nr. 724.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 473 din
29 mai 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — La data de 1 septembrie 2008, domnul Movilă Ștefan,
judecător la Judecătoria Târgu-Neamț, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.

at

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 3 iulie 2008.
Nr. 725.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 475 din
29 mai 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ardelean Margareta, judecător la Tribunalul Arad,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 3 iulie 2008.
Nr. 726.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 519 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Popovici Irina, președinte de secție la Tribunalul
Bihor, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 3 iulie 2008.
Nr. 727.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 471 din
29 mai 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Colină Petre, judecător la Judecătoria Sectorului 4
București, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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București, 3 iulie 2008.
Nr. 728.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a)
din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 469 din
29 mai 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Popa Ionela-Iustina, judecător la Tribunalul Bacău,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 3 iulie 2008.
Nr. 729.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 522/10.VII.2008
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 476 din
29 mai 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Mihăilă Elena, judecător la Tribunalul Neamț, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 3 iulie 2008.
Nr. 730.

an

el

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

pe

rs
o

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 474 din
29 mai 2008,

iv

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Pavel Costică, judecător la Tribunalul Bacău, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 3 iulie 2008.
Nr. 731.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 478 din
29 mai 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Meteș Dorel, judecător la Tribunalul Militar Cluj, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 3 iulie 2008.
Nr. 732.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 472 din
29 mai 2008,
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București, 3 iulie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
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din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 520 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Szücs Ioan Ernest Paul, procuror la Parchetul de pe
lângă Tribunalul Alba, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 3 iulie 2008.
Nr. 734.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 522/10.VII.2008

15

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului
privind amendamentele la Acordul multilateral de bază
privind transportul internațional pentru dezvoltarea
Coridorului Europa—Caucaz—Asia, având în vedere noul
statut al Republicii Bulgaria și al României, care au aderat
la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana
la 13 decembrie 2007
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 127 din 11 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul privind
amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional
pentru dezvoltarea Coridorului Europa—Caucaz—Asia, având în vedere noul
statut al Republicii Bulgaria și al României, care au aderat la Uniunea Europeană
la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007, și se dispune
publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 3 iulie 2008.
Nr. 735.
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

D

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic
și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, aprobată prin Ordinul
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 114 alin. (24) din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I. — Metodologia de distribuire a sumelor plătite de
contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale
înregistrate de către aceștia, aprobată prin Ordinul președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din
26 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare,
se modifică după cum urmează:

1. Punctul 15 va avea următorul cuprins:
„15. Până la data de 10 a lunii următoare celei în care s-a
efectuat plata obligațiilor fiscale, organul fiscal competent va
proceda la compensarea din oficiu a sumei plătite în plus în
contul 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat — sume
încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de
distribuire» față de obligațiile fiscale datorate bugetului de stat,
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lunii următoare celei în care s-a efectuat plata, cu obligații fiscale
datorate în contul 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat —
sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de
distribuire», urmând ca eventualele diferențe să fie compensate
din oficiu, până la aceeași dată, cu obligațiile fiscale neachitate
la bugetul de stat, altele decât cele care se plătesc în contul
unic.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

cu eventualele obligații fiscale neachitate datorate aceluiași
buget, urmând ca diferența rămasă să fie compensată din oficiu
cu obligații datorate altor bugete, în mod proporțional.”
2. Punctul 153 va avea următorul cuprins:
„153. În cazul în care sumele plătite de contribuabili în contul
55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor
speciale, în curs de distribuire» sunt mai mari decât cuantumul
obligațiilor fiscale stabilite în titlurile de creanță emise în
condițiile legii și pentru care se efectuează plata, sumele rămase
nedistribuite vor fi compensate din oficiu, până la data de 10 a

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Chițoiu
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București, 4 iulie 2008.
Nr. 1.026.
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