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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele
din Ministerul Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-maior cu două stele Sandu Constantin IonEftimie trece în rezervă.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 27 februarie 2009.
Nr. 395.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Național Steaua României
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
în semn de înaltă apreciere pentru contribuția personală la promovarea
relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Republica Polonă,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de
Colan Excelenței Sale domnului Lech Kaczyński, Președintele Republicii Polone.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 4 martie 2009.
Nr. 400.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Național Steaua României
în grad de Mare Ofițer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,
în semn de înaltă apreciere pentru contribuția personală la dezvoltarea
colaborării bilaterale în domeniul militar dintre România și Republica Franceză,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de
Mare Ofițer domnului Hervé Morin, ministru al apărării din Republica Franceză.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 4 martie 2009.
Nr. 401.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
în grad de Comandor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decorațiilor de război,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,
în semn de recunoștință și apreciere pentru curajul și devotamentul dovedite
în timpul îndeplinirii unei misiuni de recunoaștere în teatrul de operațiuni militare
din Afganistan, în cursul căreia a fost rănit,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de
Comandor, cu însemn de război, domnului colonel Pegulescu Nicolae AugustinNicușor.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 4 martie 2009.
Nr. 402.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decorații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. B, ale art. 9 lit. B și ale art. 11 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea
decorațiilor de război,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,
în semn de recunoștință și apreciere pentru curajul și devotamentul dovedite
în timpul îndeplinirii unei misiuni în teatrul de operațiuni militare din Afganistan,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Medalia Națională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu
însemn de război, pentru militari domnului sergent-major Spînu Nicolae NicolaeDan, rănit.
Art. 2. — Se conferă Medalia Națională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu
însemn de război, pentru militari:
— domnului fruntaș Bănică Ioan Alexandru-Florin, rănit;
— domnului soldat Paraschia Dumitru Dumitru-Nicolae, rănit.
Art. 3. — Se conferă Medalia Bărbăție și Credință clasa a III-a, cu însemn de
război, pentru militari domnului sergent-major Gheorghe Costică Dumitru.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 4 martie 2009.
Nr. 403.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru aprobarea structurii organizatorice,
Regulamentului de organizare și funcționare și statului
de funcții ale Oficiului Registrului Național al Informațiilor
Secrete de Stat
În temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și
funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările
ulterioare, și al art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002
privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor
Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările și completările
ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art.1. — Se aprobă structura organizatorică, Regulamentul de organizare și
funcționare și statul de funcții ale Oficiului Registrului Național al Informațiilor
Secrete de Stat, prevăzute în anexele nr. 1—3*), care fac parte integrantă din
prezenta decizie.
*) Anexele nr. 1—3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
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Art. 2. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia
primului-ministru nr. 205/2002 privind aprobarea statului de funcții, a structurii
organizatorice, a Regulamentului de organizare și funcționare al Oficiului
Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat și a Regulamentului de
funcționare al Consiliului de coordonare de pe lângă directorul general al acesteia,
nepublicată.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 4 martie 2009.
Nr. 281.
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea doamnei Dorina Nicolina Isopescu
din funcția de inspector general de stat al Inspectoratului
de Stat în Construcții — I.S.C. și de președinte
al consiliului de conducere al acestuia
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 5 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea
Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea
nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Dorina
Nicolina Isopescu se eliberează din funcția de inspector general de stat al
Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C. și de președinte al consiliului de
conducere al acestuia.
Art. 2. — Pe data prevăzută la art. 1 se abrogă Decizia primului-ministru
nr. 191 din 1 februarie 2005 privind numirea președintelui Consiliului de conducere
al Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C. și salarizarea acestuia,
nepublicată.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 288.
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Constantin-Adrian Balaban-Grăjdan
în funcția de inspector general de stat al Inspectoratului
de Stat în Construcții — I.S.C. și de președinte
al consiliului de conducere al acestuia
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 5 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea
Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea
nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,
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primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Constantin-Adrian Balaban-Grăjdan se numește în funcția de inspector general
de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C. și de președinte al
consiliului de conducere al acestuia.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 289.
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Lucian Șova
în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei
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 Lucian
Șova se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 290.
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea doamnei Tonk Gabriela
din funcția de subsecretar de stat al Autorității Naționale
pentru Protecția Drepturilor Copilului
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 5 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuțiile,
organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor
Copilului, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Tonk
Gabriela se eliberează din funcția de subsecretar de stat al Autorității Naționale
pentru Protecția Drepturilor Copilului.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 291.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Luminița Anghel
în funcția de subsecretar de stat al Autorității Naționale
pentru Protecția Drepturilor Copilului
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuțiile,
organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor
Copilului, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna
Luminița Anghel se numește în funcția de subsecretar de stat al Autorității
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 292.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Ingrid Luciana Popa-Mocanu
din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
În temeiul art. 15 lit. e) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și
completările ulterioare, și al art. II alin. (2) din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu
modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ingrid
Luciana Popa-Mocanu se eliberează din funcția de vicepreședinte, cu rang de
subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 293.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea domnului Mihnea Iuoraș
din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
În temeiul art.15 lit. e) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și
completările ulterioare, și al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru
Restituirea Proprietăților, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihnea
Iuoraș se eliberează din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 294.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Andrei-Răzvan Micu
în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
În temeiul art. 15 lit. e) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și
completările ulterioare, și al art. II alin. (2) din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu
modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie:
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Andrei-Răzvan Micu se numește în funcția de vicepreședinte, cu rang de
subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 295.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Șerban Ursu
în funcția de președinte al Comisiei Naționale a României
pentru UNESCO
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 624/1995 privind organizarea și
funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Șerban
Ursu se numește în funcția de președinte al Comisiei Naționale a României pentru
UNESCO.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 296.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Cristian Morărescu
în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
În temeiul art. 15 lit. e) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și
completările ulterioare, și al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru
Restituirea Proprietăților, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian
Morărescu se numește în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de
stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 297.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Nicu Băjan
din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 6 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea
și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, cu modificările
ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicu
Băjan se eliberează din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 298.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Maria Elena Teodorescu
în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 6 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea
și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, cu modificările
ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Maria
Elena Teodorescu se numește în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar
de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 299.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Natalia Elena Intotero
în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
În temeiul art. 15 lit. d) și 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, doamna Natalia
Elena Intotero se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor
Externe.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 300.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Adina Petrescu
în funcția de secretar de stat, șef al Departamentului
pentru Lupta Antifraudă — DLAF
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. VIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2009 pentru
modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și
funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Adina
Petrescu se numește în funcția de secretar de stat, șef al Departamentului pentru
Lupta Antifraudă — DLAF.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriela Ferencz
București, 6 martie 2009.
Nr. 301.
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A C T E A L E C A M E R E I C O N S U LTA N Ț I L O R F I S C A L I
CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali,
aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007
În baza prevederilor art. 32 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali,
aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 5/2007,
Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 11 februarie 2009, h o t ă r ă ș t e:
Art. I. — Normele privind pregătirea profesională continuă a
consultanților fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei
Consultanților Fiscali nr. 7/2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008, se modifică
după cum urmează:
1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — Domeniile de pregătire, tematica, durata/perioada,
taxa de participare, locul și modul de organizare și desfășurare
a cursurilor se propun de către Direcția de învățământ a
Camerei Consultanților Fiscali, se aprobă de către Consiliul
superior al Camerei și după aprobare se fac publice tuturor
consultanților fiscali, în vederea formulării opțiunilor de
participare.”
2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) În vederea menținerii unui grad ridicat de
pregătire și competență profesională în activitate, membrii activi
ai Camerei Consultanților Fiscali sunt obligați să efectueze anual
un număr minim de 30 de ore de pregătire profesională,
structurate și nestructurate, iar membrii inactivi un număr de
15 ore de pregătire profesională, structurate și nestructurate,

urmând domeniile și temele din Programul de pregătire
profesională continuă.
(2) Pregătirea profesională continuă structurată este cu plată
și include participarea la cursurile anuale obligatorii organizate
de Camera Consultanților Fiscali.”
3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
„Art. 13. — (1) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care
au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de
Ministerul Finanțelor Publice, de asociațiile profesionale sau de
societățile de profil din țară, în baza acordurilor încheiate de
Camera Consultanților Fiscali cu acestea, pot solicita includerea
numărului de ore efectuate în
pregătirea profesională
nestructurată prevăzută de prezentele norme.
(2) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care au participat
la seminarii, conferințe, colocvii internaționale pe teme fiscale
sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal pot
solicita includerea numărului de ore efectuate în pregătirea
profesională nestructurată prevăzută de prezentele norme.”
Art. II. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Daniel Chițoiu
București, 16 februarie 2009.
Nr. 5.

CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2009
În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de
consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali,
aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,
Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 11 februarie 2009, h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — Se aprobă Programul de pregătire profesională
continuă aferent anului 2009, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Direcția de învățământ și Secretariatul general vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Daniel Chițoiu
București, 19 februarie 2009.
Nr. 6.
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ANEXĂ

PROGRAMUL
de pregătire profesională continuă aferent anului 2009
CAPITOLUL 1
Dispoziții generale
1. Camera Consultanților Fiscali elaborează Programul de
pregătire profesională continuă aferent anului 2009 în
conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea
profesională continuă a consultanților fiscali, aprobate prin
Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007, cu
modificările ulterioare.
2. Programul de pregătire profesională continuă aferent
anului 2009 se adresează tuturor membrilor Camerei
Consultanților Fiscali.
3. Pregătirea profesională continuă este un drept și, în
același timp, o obligație a membrilor Camerei Consultanților
Fiscali, în ceea ce privește actualizarea cunoștințelor și
formarea eficientă, cu garantarea calității serviciilor prestate
către clienți. Totodată, pregătirea profesională continuă este o
exigență impusă prin Codul de etică și deontologie profesională
în domeniul consultanței fiscale.
CAPITOLUL 2
Organizarea și desfășurarea Programului de pregătire
profesională continuă
1. Programul-cadru privind pregătirea profesională continuă
a consultanților fiscali este structurat pe module de pregătire,
așa cum rezultă din anexa nr. 1.
2. Organizarea și desfășurarea acțiunilor în cadrul
Programului de pregătire profesională continuă aferent anului
2009 se realizează pe 7 centre zonale, la care este arondat un
număr de consultanți fiscali, conform anexei nr. 2, care face
parte integrantă din prezentul program.
3. Fiecare acțiune organizată cuprinde mai multe module, pe
două forme de pregătire profesională, respectiv curs și seminar,
totalizând 15 ore de pregătire profesională. Programarea pe luni
a acțiunilor de pregătire profesională este prezentată în anexa
nr. 3, care face parte integrantă din prezentul program.
4.1. În cadrul Programului de pregătire profesională continuă
aferent anului 2009 consultanții fiscali activi trebuie să efectueze
30 de ore de pregătire profesională, din care 10 ore structurate
și 20 de ore nestructurate, iar consultanții fiscali inactivi 15 ore
de pregătire profesională, din care 5 ore structurate și 10 ore
nestructurate.
4.2. Pregătirea profesională continuă structurată este cu
plată și include participarea la cursurile anuale obligatorii
organizate de Camera Consultanților Fiscali.
4.3. Pentru anul 2009, taxa de participare la cursurile de
pregătire profesională structurate, în cazul consultanților fiscali
activi, este de 150 lei, iar în cazul consultanților inactivi, de
75 lei.
5.1. Pentru consultanții fiscali activi care au dobândit această
calitate în anul 2008, orele de pregătire profesională efectuate
în cursul acelui an vor fi incluse în numărul de ore de pregătire

profesională prevăzut pentru anul 2009, în limita celor 30 de ore
obligatorii aferente acestui an.
5.2. Pentru consultanții fiscali inactivi care au dobândit
această calitate în anul 2008, orele de pregătire profesională
efectuate în cursul acelui an vor fi incluse în numărul de ore de
pregătire profesională prevăzut pentru anul 2009, în limita celor
15 ore obligatorii aferente acestui an.
6. Înscrierea consultanților fiscali la una dintre acțiuni se face
pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali sau prin transmiterea
unei cereri de înscriere la Direcția de învățământ a Camerei
Consultanților Fiscali, prin poștă, fax sau e-mail, cu cel puțin
15 zile înaintea organizării acțiunii.
7. Acțiunile de pregătire profesională pentru care numărul
membrilor înscriși este sub 50 vor fi reprogramate. Numărul
membrilor înscriși va fi analizat cu 10 zile înainte de perioada
de desfășurare a cursurilor.
8. Membrii Camerei Consultanților Fiscali pot opta să
participe la acțiunile cuprinse în prezentul program, în oricare
dintre centrele zonale programate.
9. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi
consemnată într-o fișă a acțiunii, care va conține atât semnătura
participantului, cât și pe cea a lectorului.
10. Direcția de învățământ va ține evidența orelor de
pregătire profesională, pe fiecare membru, pe centre de
pregătire și pe județe de reședință a consultanților fiscali.
11.1. Pentru fiecare participare la seminarii, conferințe și
colocvii interne și internaționale organizate de Camera
Consultanților Fiscali se recunosc 5 ore de pregătire
profesională.
11.2. Consultanții fiscali care participă la seminariile,
conferințele și colocviile interne și internaționale organizate de
Camera Consultanților Fiscali vor primi un atestat.
12. Orele de participare la seminarii, conferințe, colocvii
internaționale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de
profesia de consultant fiscal, vor fi recunoscute ca ore de
pregătire profesională și vor fi incluse în numărul de ore de
pregătire prevăzut pentru anul 2009.
13. Participarea la seminarii, conferințe, colocvii
internaționale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de
profesia de consultant fiscal, va fi justificată pe baza unei
adeverințe eliberate de organizatori.
14. Pentru consultanții fiscali care au și calitatea de lectori în
cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent
anului 2009 organizat de Camera Consultanților Fiscali, se
recunosc orele de curs efectuate în limita numărului de ore de
pregătire profesională obligatoriu.
15. Consultanții fiscali care publică articole în revista
Camerei Consultanților Fiscali pot solicita includerea unui număr
de 3 ore, pentru fiecare articol publicat, în numărul de ore de
pregătire profesională, în limita orelor nestructurate.
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ANEXA Nr. 1
la program

PROGRAM-CADRU

privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali
Specificare

Tema

Forma de pregătire

Nr. de ore

Modul I (MI)

Reglementări contabile

Curs/seminar

4

Modul II (MII)

Reglementări în domeniul TVA

Curs/seminar

5

Modul III (MIII)

Regimuri vamale cu impact economic

Curs/seminar

2

Modul IV (MIV)

Insolvența și insolvabilitatea operatorilor economici

Curs/seminar

4

Modul V (MV)

Reglementări în domeniul impozitului pe profit

Curs/seminar

4

Modul VI (MVI)

Convenții de evitare a dublei impuneri

Curs/seminar

4

Modul VII (MVII)

Drept fiscal

Curs/seminar

3

Modul VIII (MVIII)

Prețuri de transfer

Curs/seminar

4

Modul IX (MIX)

Regimul contestațiilor/Procedura de arbitraj

Curs/seminar

4

Modul X (MX)

Fonduri structurale

Curs/seminar

4

Modul XI (MXI)

Reglementări în domeniul accizelor

Curs/seminar

3

Modul XII (MXII)

Evaziunea fiscală/Prevenirea și combaterea spălării banilor

Curs/seminar

4

Modul XIII (MXIII)

Procedura fiscală/Control financiar-fiscal

Curs/seminar

4

Modul XIV (MXIV)

Impozit pe venit și contribuții la bugetele sociale

Curs/seminar

4

Modul XV (MXV)

Etică și deontologie profesională

Curs/seminar

2

ANEXA Nr. 2
la program

L I S TA

centrelor zonale de pregătire profesională a consultanților fiscali
Nr. total
de consultanți

Activi

Inactivi

Ilfov

65

50

15

Sector 1

329

249

80

Sector 2

423

304

119

Sector 3

584

390

194

Sector 4

336

240

96

Sector 5

313

208

105

Sector 6

451

324

127

Giurgiu

15

12

3

Teleorman

12

9

3

Ialomița

30

22

8

Călărași

8

7

1

Argeș

64

38

26

Dâmbovița

63

42

21

Buzău

66

49

17

Prahova

175

122

53

2.934

2.066

868

Centrul de pregătire

București

Total centru:

Județe arondate
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Nr. total
de consultanți

Activi

Inactivi

Constanța

237

181

56

Tulcea

30

16

14

Galați

73

58

15

Brăila

47

29

18

387

284

103

Cluj

128

105

23

Sălaj

5

4

1

Alba

12

8

4

Satu Mare

22

20

2

Mureș

79

62

17

Bistrița-Năsăud

20

12

8

Maramureș

16

14

2

Bihor

28

22

6

310

247

63

Brașov

128

101

27

Covasna

13

12

1

Sibiu

85

74

11

Harghita

16

15

1

242

202

40

Iași

121

97

24

Botoșani

14

9

5

Suceava

63

27

36

Vaslui

23

18

5

Neamț

30

23

7

Bacău

38

32

6

Vrancea

23

17

6

Republica Moldova

1

1

0

313

224

89

Timiș

131

96

35

Arad

28

26

2

7

4

3

36

24

12

202

150

52

Olt

12

11

1

Dolj

63

43

20

Vâlcea

34

23

11

Gorj

28

15

13

Mehedinți

12

10

2

Total centru:

149

102

47

Total general:

4.537

3.275

1.262

Centrul de pregătire

Constanța

Județe arondate

Total centru:

Cluj

Total centru:

Brașov

Total centru:

Iași

Total centru:

Timișoara

Caraș-Severin
Hunedoara

Total centru:

Craiova
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ANEXA Nr. 3
la program

CALENDARUL

acțiunilor de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali pe anul 2009
Centrul de pregătire

București

Constanța

Cluj

Brașov

Iași

Timișoara
Craiova

Module pregătire profesională

Perioada de desfășurare

MI, MII, MIII, MIV

13—15 martie
29—31 mai
2—4 octombrie

MV, MVI, MVII, MVIII

8—10 mai
4—6 septembrie
16—18 octombrie

MIX, MX, MXI, MXII

3—5 aprilie
18—20 septembrie
30 octombrie—1 noiembrie

MXIII, MXIV, MXV, MII

15—17 mai
12—14 iunie
13—15 noiembrie

MI, MII, MIII, MIV

8—10 mai

MV, MVI, MVII, MVIII

29—31 mai

MIX, MX, MXI, MXII

4—6 septembrie

MXIII, MXIV, MXV, MII

18—20 septembrie

MI, MII, MIII, MIV

15—17 mai

MIX, MX, MXI, MXII

12—14 iunie

MXIII, MXIV, MXV, MII

4—6 septembrie

MV, MVI, MVII, MVIII

18—20 septembrie

MV, MVI, MVII, MVIII

13—15 martie

MI, MII, MIII, MIV

3—5 aprilie

MXIII, MXIV, MXV, MII

3—5 aprilie

MIX, MX, MXI, MXII

29—31 mai

MV, MVI, MVII, MVIII

12—14 iunie

MI, MII, MIII, MIV

4—6 septembrie

MIX, MX, MXI, MXII

8—10 mai

MI, MII, MIII, MIV

12—14 iunie

MXIII, MXIV, MXV, MII

13—15 martie

MV, MVI, MVII, MVIII

3—5 aprilie
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