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Marian Enache — judecător

Daniel Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Varga Attila — judecător

Irina Loredana Gulie — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Liviu Drăgănescu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a prevederilor art. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea

executării lucrărilor de construcții, excepție ridicată de Virgil

Ramadan în Dosarul nr. 3.218/302/2018 al Judecătoriei

Sectorului 5 București și care formează obiectul Dosarului Curții

Constituționale nr. 1.151D/2019.

2. La apelul nominal, lipsesc părțile. Procedura de citare este

legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca

neîntemeiată, invocând jurisprudența Curții Constituționale în

materie.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată

următoarele:

4. Prin Încheierea din 19 aprilie 2019, pronunțată în Dosarul

nr. 3.218/302/2018, Judecătoria Sectorului 5 București a

sesizat Curtea Constituțională cu excepția de

neconstituționalitate a prevederilor art. 2 din Legea

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții. Excepția a fost invocată într-o cauză având ca

obiect soluționarea unei plângeri contravenționale, formulată în

contradictoriu cu Primăria Sectorului 5 — Direcția Generală de

Poliție Locală.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se

arată, în esență, că prevederile art. 2 alin. (1) din Legea

nr. 50/1991 îngrădesc dreptul de proprietate, deoarece, în speță,

proprietarului nu i se eliberează autorizația de construire, deși

are întocmită toată documentația legală necesară.

6. În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a

prevederilor art. 24 din Legea nr. 50/1991 se susține că

incriminarea faptelor prevăzute de textul de lege criticat

contravine principiului egalității în fața legii, precum și principiului

egalității de arme, deoarece nu este sancționată și autoritatea

publică ce nu emite în mod culpabil autorizația de construire.

7. Judecătoria Sectorului 5 București apreciază că

excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului

Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra

excepției de neconstituționalitate invocate.

9. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale

criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, republicată, reține următoarele:

10. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, republicată, să soluționeze excepția de

neconstituționalitate.

11. Obiectul excepției de neconstituționalitate, potrivit

încheierii de sesizare, îl constituie prevederile art. 2 din Legea

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 933 din

13 octombrie 2004. În ceea ce privește stabilirea obiectului

excepției de neconstituționalitate, Curtea reține cele statuate cu

valoare de principiu în jurisprudența sa, în sensul că, în

exercitarea controlului de constituționalitate, instanța de

contencios constituțional trebuie să țină cont de voința reală a

părții care a ridicat excepția de neconstituționalitate (a se vedea,

în acest sens, Decizia nr. 775 din 7 noiembrie 2006, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din

18 decembrie 2006; Decizia nr. 297 din 27 martie 2012, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2012;

Decizia nr. 244 din 6 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 529 din 6 iulie 2017). De asemenea,

potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, determinarea

obiectului excepției de neconstituționalitate este o operațiune

care, pe lângă existența unor condiționări formale inerente ce

incumbă în sarcina autorului acesteia, poate necesita și o

apreciere obiectivă a Curții Constituționale, având în vedere

finalitatea urmărită de autor prin ridicarea excepției. O atare

concepție se impune tocmai datorită caracterului concret al

controlului de constituționalitate exercitat pe cale de excepție

(Decizia nr. 297 din 27 martie 2012, precitată).

12. Prin urmare, în prezenta cauză, analizând motivarea

excepției de neconstituționalitate, Curtea reține că obiectul

acesteia îl reprezintă prevederile art. 2 și ale art. 24 din Legea

nr. 50/1991, republicată, potrivit cărora:

— Art. 2: „(1) Autorizația de construire constituie actul final de
autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este
permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător
măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea,
conceperea, realizarea, exploatarea și post utilizarea construcțiilor.

(2) Autorizația de construire se emite în baza documentației
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, elaborată
în condițiile prezentei legi, în temeiul și cu respectarea
prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate
potrivit legii.

(21) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de
construcții începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea
certificatului de urbanism în scopul obținerii, ca act final, a
autorizației de construire și cuprinde următoarele etape:



a) emiterea certificatului de urbanism;
b) emiterea punctului de vedere al autorității competente

pentru protecția mediului pentru investițiile care nu se supun
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

c) notificarea de către solicitant a autorității administrației
publice competente cu privire la menținerea solicitării de
obținere, ca act final, a autorizației de construire, pentru
investițiile la care autoritatea competentă pentru protecția
mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra
mediului și a emis îndrumarul conform legislației privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra
mediului;

d) emiterea avizelor și acordurilor, precum și a actului
administrativ al autorității pentru protecția mediului competente
privind investițiile evaluate din punctul de vedere al impactului
asupra mediului;

e) elaborarea documentației tehnice necesare pentru
autorizarea executării lucrărilor de construcții, denumită în
continuare documentație tehnică — D.T.;

f) depunerea documentației pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice
competente;

g) emiterea autorizației de construire.
(3) Autorizațiile de construire pentru rețele magistrale, căi de

comunicație, amenajări pentru îmbunătățiri funciare, rețele de
telecomunicații ori alte lucrări de infrastructură, care se execută
în extravilanul localităților, se emit cu respectarea planurilor de
amenajare a teritoriului, avizate și aprobate potrivit legii.

(31) Autorizațiile de construire pentru instalarea rețelelor de
comunicații electronice, precum și autorizațiile de construire
pentru instalarea infrastructurilor fizice necesare acestor rețele
se emit cu respectarea normativelor tehnice prevăzute de
legislația privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de
comunicații electronice, precum și, după caz, pe baza
normativelor tehnice privind proiectarea și realizarea
construcțiilor pe care se amplasează acestea.

(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite
autorizații de construire și fără documentații de amenajare a
teritoriului și de urbanism aprobate, pentru:

a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de
restaurare și de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiția
menținerii aceleiași funcțiuni, a suprafeței construite la sol și a
volumetriei acestora;

a1) lucrări de supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o
singură dată, în suprafață de maximum 20% din suprafața
construită desfășurată a clădirilor, cu condiția situării acestora
în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecție
a monumentelor, după caz;

a2) lucrări de extindere a clădirilor sociale, de învățământ, de
sănătate, de cultură și administrative aparținând domeniului
public și privat al statului și unităților administrativ-teritoriale,
dacă extinderea se încadrează în prevederile regulamentului
local de urbanism aferent planului urbanistic general — PUG
sau planului urbanistic zonal — PUZ, aprobat, în vigoare;

a3) schimbarea folosinței construcțiilor existente, dacă noua
folosință corespunde prevederilor regulamentului local de
urbanism aferent planului urbanistic general — PUG sau
planului urbanistic zonal — PUZ, aprobat, în vigoare;

b) lucrări de reparare privind căi de comunicație, dotări
tehnico-edilitare și altele asemenea, fără modificarea traseului
și, după caz, a funcționalității acestora;

c) lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban,
amenajări de spații verzi, parcuri și grădini publice, piețe
pietonale și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice;

d) lucrări de cercetare și de prospectare a terenurilor —
foraje și excavări —, necesare în vederea efectuării studiilor
geotehnice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de
gaze și petrol, precum și altor exploatări;

e) organizarea de tabere de corturi.”
— Art. 24: „Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu

închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele
fapte:

a) executarea fără autorizație de construire sau de
desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) și g), cu excepțiile
prevăzute de lege;

b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi
acestora de către organele de control competente, potrivit legii;

c) întocmirea ori semnarea documentațiilor tehnice — D.T.
necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții,
precum și a proiectelor tehnice și a documentațiilor de execuție,
pentru alte specialități decât cele certificate prin diplomă
universitară, în condițiile prevăzute la art. 9.”

13. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate,

prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale

cuprinse în art. 16 alin. (1) și (2) referitoare la egalitatea în

drepturi, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil și

art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate și alin. (7) referitor

la obligațiile proprietarului.

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

reține că art. 2 alin. (1) este criticat din perspectiva unor

nemulțumiri personale ale autorului excepției referitoare la

neeliberarea unei autorizații de construire. Or, aceste susțineri

se referă la aspecte legate de interpretarea și aplicarea legii, de

către instanța de judecată, învestită cu soluționarea fondului

cauzei. 

15. Printr-o jurisprudență constantă, Curtea Constituțională

s-a pronunțat cu privire la competența exclusivă a instanțelor

judecătorești de a soluționa probleme care țin de interpretarea

și/sau aplicarea legii. Astfel, prin Decizia nr. 504 din 7 octombrie

2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941

din 22 decembrie 2014, paragraful 14, Curtea s-a pronunțat în

sensul că, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din

Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții

Constituționale, aceasta asigură controlul de constituționalitate

a legilor, a ordonanțelor Guvernului, a tratatelor internaționale

și a regulamentelor Parlamentului, prin raportare la dispozițiile și

principiile Constituției. Așadar, nu intră sub incidența controlului

de constituționalitate exercitat de Curte aplicarea și interpretarea

legii, acestea fiind de resortul exclusiv al instanței de judecată

care judecă fondul cauzei, precum și, eventual, al instanțelor de

control judiciar, astfel cum rezultă din prevederile coroborate ale

art. 126 alin. (1) și (3) din Constituție.

16. În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a

prevederilor art. 24 din Legea nr. 50/1991, Curtea observă că

neconstituționalitatea acestui text de lege este dedusă din faptul

că acesta nu sancționează și autoritatea publică care nu emite

în mod culpabil autorizația de construire. Analizând aceste

susțineri, Curtea reține că, astfel cum sunt formulate, criticile de

neconstituționalitate vizează, în realitate, o omisiune de

reglementare, fără relevanță constituțională, care, în temeiul

art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu poate fi suplinită în

cadrul controlului de constituționalitate, dat fiind faptul că, în

temeiul art. 61 alin. (1) din Constituție, modificarea sau

completarea normelor juridice sunt atribuții exclusive ale

Parlamentului (cu privire la relevanța constituțională a omisiunii

legislative, a se vedea și Decizia nr. 503 din 20 aprilie 2010,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din

28 mai 2010, Decizia nr. 107 din 27 februarie 2014, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 30 aprilie

2014, Decizia nr. 308 din 12 mai 2016, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 2 august 2016,

paragraful 41, sau Decizia nr. 392 din 6 iunie 2017, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 30 iunie 2017,

paragraful 55, prin care Curtea a statuat că „omisiunea și

imprecizia legislativă sunt cele care generează încălcarea

dreptului fundamental pretins a fi încălcat”).
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2021 al Regiei Autonome „Rasirom”, 

aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 din

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul

unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt

acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările

ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al

Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român 

de Informații,

Eduard Raul Hellvig

p. Ministrul muncii și protecției sociale,

Mihnea-Claudiu Drumea,

secretar de stat

Ministrul finanțelor, interimar,

Florin-Vasile Cîțu

București, 21 iulie 2021.

Nr. 789.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al

art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 și art. 24 din Legea nr. 50/1991 privind

autorizarea executării lucrărilor de construcții, excepție ridicată de Virgil Ramadan în Dosarul nr. 3.218/302/2018 al Judecătoriei

Sectorului 5 București.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 5 București și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 3 iunie 2021.
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PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie
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ANEXĂ*)
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII

Regia Autonomă Rasirom

București, str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2

Cod unic de înregistrare RO7061781

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

- mii lei -

0 3 4

I. 1 214.407
1 2 214.329

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3
b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 4

2 5 78
II 6 209.271

1 7 208.947
A. 8 181.504
B. 9 279
C. 10 26.477

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 11 24.401
C1 ch. cu salariile 12 22.122
C2 bonusuri 13 2.279
C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, 
comisii si comitete 16 1.530

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 546
D. 18 687

2 19 324
III 20 5.136
IV 1 21 770

2 22
3 23
4 24
5 25

V 26 4.366
1 27
2 28
3 29

4

30
5 31

6 32 4.366

7
33 485

8
34 2.426

a) 35 2.426
b) 36
c) 37

9 38 1.941
VI 39
VII 40

a) 41
b) 42
c) 43
d) 44
e) 45

VIII 46 6.145
1 46

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 47

INDICATORI Nr. rd. Propuneri  an curent 
2021

1 2
VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare
CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
Cheltuieli de exploatare, din care:
cheltuieli cu bunuri si servicii
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare

cheltuieli privind prestarile de servicii

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
IMPOZIT PE PROFIT CURENT
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi 
externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 
plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= 
Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte 
rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din care
 cheltuieli materiale
cheltuieli cu salariile

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-
Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

cheltuieli cu reclama si publicitate

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,  dar nu mai mult de 
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în 
exerciţiul  financiar de referinţă 
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori 
dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi 
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 
   - dividende cuvenite bugetului de stat 
   - dividende cuvenite bugetului local
   - dividende cuvenite altor acţionari

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

pentru Compania Națională „Loteria Română” — S.A., 

aflată sub autoritatea Ministerului Economiei,

Antreprenoriatului și Turismului

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1)

lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-

teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație

majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările

și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru

Compania Națională „Loteria Română” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului

Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ilie-Dan Barna

Ministrul economiei, antreprenoriatului

și turismului,

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

Ministrul muncii și protecției sociale,

Raluca Turcan

Ministrul finanțelor, interimar,

Florin-Vasile Cîțu

București, 28 iulie 2021.

Nr. 800.

0 3 4

INDICATORI Nr. rd. Propuneri  an curent 
2021

1 2

IX 48 5.901
X

1 50 224
2 51 214

3 52 9.169

4 53 7.786

5 54 1.002

6 55

7 56
8 57 976
9 58
10 59 343

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Nr. de personal prognozat la finele anului
Nr.mediu de salariaţi total
Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de 
natură salarială 
Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de 
natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 
(Rd.2/Rd.51)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ 
persoană)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)
Plăţi restante
Creanţe restante

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii 
anuale a bugetului de stat

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII
DATE DE FUNDAMENTARE
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ANEXĂ*)
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Compania Națională „Loteria Română” — S.A.

Strada Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4, București

Cod unic de înregistrare: RO 12397185

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 

privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Normele metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,

substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, aprobate

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. — Unitățile de asistență medical-veterinară care

utilizează substanțe și preparate stupefiante și psihotrope se

supun controlului oficial, conform prevederilor art. 14 alin. (1)

lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea

activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu

modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7

alin. (1

3

) din Legea nr. 339/2005, cu modificările și completările

ulterioare.” 

2. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. — Colegiul Medicilor Veterinari organizează

tipărirea, distribuirea, înserierea și numerotarea formularelor de

prescripție medicală veterinară prevăzute la art. 64.”

3. La articolul 53, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 53. — (1) Comisia pentru distrugerea plantelor,

substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope utilizate în

medicina umană sau în medicina veterinară are următoarea

componență: 

a) un reprezentant al Ministerului Sănătății sau un

reprezentant desemnat de acesta din cadrul direcției de

sănătate publică județene, respectiv a municipiului București,

pentru distrugerea plantelor, substanțelor și preparatelor

stupefiante și psihotrope utilizate în medicina umană, sau, după

caz, un reprezentant al direcției sanitar-veterinare și pentru

siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului

București, pentru distrugerea plantelor, substanțelor și

preparatelor stupefiante și psihotrope utilizate în medicina

veterinară; 

b) un reprezentant al societății care efectuează distrugerea; 

c) un reprezentant al formațiunii teritoriale de combatere a

traficului și consumului ilicit de droguri.”

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Tiberiu Horațiu Gorun

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare 

și pentru Siguranța Alimentelor,

Robert-Viorel Chioveanu

Ministrul sănătății,

Ioana Mihăilă

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Nechita-Adrian Oros

Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

p. Ministrul afacerilor interne,

Raed Arafat,

secretar de stat

București, 28 iulie 2021.

Nr. 806.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2021 al Companiei Naționale de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere — S.A., aflată sub autoritatea

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1)

lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-

teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație

majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările

și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A., aflată

sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ilie-Dan Barna

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Cătălin Drulă

Ministrul muncii și protecției sociale,

Raluca Turcan

Ministrul finanțelor, interimar,

Florin-Vasile Cîțu

București, 28 iulie 2021.

Nr. 807.
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ANEXĂ*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A.

București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MII LEI

Propuneri

2021

3 4

I. 1 4.973.742,51

1 2 4.971.045,51

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3

b)
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare, din
care: 4 587.718,00

b.1)
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare -
intretinerea infrastructurii rutiere 4.1 555.309,00

2 5 2.697,00
II. 6 4.966.231,94

1
7 4.963.834,94

A. 8 1.382.729,82

B. 9 6.734,41

10 670.683,58

C0
Cheltuieli de natură salarială
(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 640.977,89

C1 ch. cu salariile 12 579.888,48

C2 bonusuri 13 61.089,41

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 14 5.506,48

cheltuieli cu plati compensatorii aferente
disponibilizarilor de personal 15 942,50

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a
altor organe de conducere si control, comisii
si comitete 16 2.635,48

C5
cheltuieli cu contributiile datorate de
angajator 17 21.563,73

D. 18 2.903.687,13

2 19 2.397,00

III.
20 7.510,57

IV. 1 21 997,88

2 22

3
23

4 24

5
25

V.

26 6.512,69

1 27

2 28

3 29

4 30

1

INDICATORI

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,
precum şi pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi

alte cheltuieli de exploatare

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

Cheltuieli financiare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-
Rd.6)

2

Venituri totale din exploatare, din care:

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

C.

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

cheltuieli cu personalul,
(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=
Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:

Venituri financiare

cheltuieli cu bunuri si servicii

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 
DE MAI SUS

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute
de lege

Rezerve legale

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE
RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-
Rd.24-Rd.25), din care:

Nr. 
rd.

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI
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MII LEI

Propuneri

2021

3 41

INDICATORI

2

Nr. 
rd.

5 31

6 32 6.512,69

7 33

8 34 6.512,69

a) 35 6.512,69

b) 36

c) 37

9 38 0,00

VI. 39

VII.
40

a) 41

b) 42

c) 43

d) 44

e) 45

VIII.
46 5.401.826,44

1 47 4.800.143,88

2
48 371.829,12

IX. 49 5.012.126,60

X.

1 50 7.557

2 51 6.915

3 52 7.448,70

4 53 6.980,77

5 54 718,88

6 55 232,45

7 56

8 57 998,49

9 58 0,00

10 59 788.774,11

Nr. de personal prognozat la finele anului

cheltuieli privind prestarile de servicii

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,
recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

DATE DE FUNDAMENTARE

Alocaţii de la buget

cheltuieli cu salariile

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
din care:

   -  dividende cuvenite bugetului de stat 

   -  dividende cuvenite altor actionari

Alte repartizări prevăzute de lege

Creanţe restante

Nr. mediu de salariaţi total

Plăţi restante

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

alte cheltuieli

cheltuieli cu reclama si publicitate

cheltuieli materiale

   -  dividende cuvenite bugetului local

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat, din care: 

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din 
anii anteriori

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd.
31)>= 0)

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exerciţiul  financiar de referinţă 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=
(Rd.6/Rd.1)x1000)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total
personal mediu recalculata cf. Legii anuale a
bugetului de stat
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

O R D I N

pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de calcul și procedura 

de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate 

prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017

Văzând Referatul de aprobare nr. IM 6.427 din 29.07.2021 al Direcției politica medicamentului, a dispozitivelor și

tehnologiilor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — Normele privind modul de calcul și procedura de

aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,

aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 29 martie

2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(2) Cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (1

1

), art. 4 alin. (3)

și art. 14

1

alin. (5), este interzisă comercializarea pe teritoriul

României a medicamentelor pentru care ministerul nu a emis

ordin de aprobare a prețului.”

2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va

avea următorul cuprins: 

„a) actualizarea prețurilor — ajustarea anuală a prețurilor de

referință generice/biosimilare/inovative și a prețurilor de

producător din Catalogul național al prețurilor și din Catalogul

public aprobate în timpul desfășurării procesului de corecție,

realizată de către Ministerul Sănătății prin aplicarea la prețurile

de referință generice/biosimilare/inovative și la prețurile

aprobate din Catalogul național al prețurilor și din Catalogul

public a cursului mediu de schimb valutar leu/euro al Băncii

Naționale a României, aferent ultimului trimestru încheiat cu cel

puțin 30 de zile anterior datei stabilite ca fiind prima zi de

depunere a documentației în vederea corecției anuale a

prețurilor; actualizarea prețurilor de referință generice/

biosimilare/inovative și a prețurilor de producător din Catalogul

național al prețurilor și din Catalogul public constituie etapă de

realizare în cadrul procedurii de corecție anuală a prețurilor;”.

3. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(5) Prețul de producător propus pentru Canamed trebuie să

fie mai mic sau cel mult egal cu cel mai mic preț al aceluiași

medicament din cataloagele-sursă pentru țările de comparație

prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), ale căror linkuri sunt publicate în

pagina dedicată a site-ului ministerului. Pentru efectuarea oricărei

analize comparative de preț, transformarea prețurilor de

producător din alte valute în lei se face luându-se în considerare

cursurile medii de schimb valutar ale Băncii Naționale a României

utilizate la ultima corecție. Pentru dosarele depuse în vederea

corecției se utilizează cursurile medii de schimb valutar ale Băncii

Naționale a României aferente ultimului trimestru încheiat cu cel

puțin 30 de zile anterior datei stabilite ca fiind prima zi de depunere

a documentației în vederea corecției anuale a prețurilor.”

4. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(7) În situația în care prețul de producător în țările de

comparație este înregistrat la altă formă de ambalare, se va lua

în analiză forma de ambalare cea mai apropiată de cea solicitată

pentru aprobarea prețului în România. Prin formă de ambalare

cea mai apropiată de cea solicitată se înțelege că mărimea de

ambalare este de cel mult două ori mai mică sau mai mare față

de mărimea de ambalare pentru care se face solicitarea de preț.”

5. La articolul 4 alineatul (14), litera c) se abrogă. 

6. La articolul 4, alineatul (15) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(15) Prin excepție de la alin. (14), pentru anul 2021,

documentația de aprobare a prețului de producător în vederea

corecției se depune de către DAPP/reprezentant începând cu

data de 1.07.2021 până la data de 31.08.2021.”

7. La articolul 4, după alineatul (19) se introduce un nou

alineat, alineatul (20), cu următorul cuprins: 

„(20) Pentru medicamentele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h

3

),

în cadrul procedurii de corecție pentru anul 2021 sunt aplicabile

prevederile art. 4 alin. (6).”

8. La articolul 15 alineatul (2), punctele 2.a) și 2.b

1

) se

modifică și vor avea următorul cuprins: 

„2.a) Actualizarea prețurilor de referință generice/biosimilare/

inovative în lei se face anual, prin aplicarea cursului mediu de

schimb valutar leu/euro al Băncii Naționale a României, aferent

ultimului trimestru încheiat cu cel puțin 30 de zile anterior datei

stabilite ca fiind prima zi de depunere a documentației în

vederea corecției anuale a prețurilor.

...............................................................................................

2.b

1

) Actualizarea prețurilor de producător din Catalogul

național al prețurilor și din Catalogul public aprobate în timpul

desfășurării procesului de corecție se face anual, prin aplicarea

cursului mediu de schimb valutar leu/euro al Băncii Naționale a

României, aferent ultimului trimestru încheiat cu cel puțin 30 de

zile anterior datei stabilite ca fiind prima zi de depunere a

documentației în vederea corecției anuale a prețurilor.

Actualizarea se realizează de către Ministerul Sănătății, prin

aplicarea coeficientului rezultat din următoarea formulă:

                             /    CvE - CvP \ 
  PProd_act. = PProd_ant. x ( 1 + ---------- ), 
                             \       CvP    /

unde:

— PProd_act. — prețul de producător din

CANAMED/Catalogul public actualizat;

— PProd_ant. — prețul de producător din

CANAMED/Catalogul public anterior;

— CvE — curs mediu de schimb valutar leu/euro al Băncii

Naționale a României, aferent ultimului trimestru încheiat cu cel

puțin 30 de zile anterior datei în care se realizează actualizarea; 

— CvP— curs mediu de schimb valutar leu/euro al Băncii Naționale

a României, luat în calcul la ultima aprobare a prețului maximal.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Ministrul sănătății,

Ioana Mihăilă

București, 29 iulie 2021.

Nr. 1.397.



ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea Normelor privind retragerea, redobândirea 

și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România 

pentru auditorii financiari și firmele de audit, aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 86/2018

În temeiul:

— art. 6 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale

consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare;

— art. 3 alin. (1)—(3), art. 5 alin. (2) și alin. (3) lit. a), art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999

privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 2 alin. (3)—(5), art. 13 alin. (3) lit. t), art. 15 alin. (1) și (4) și art. 34 din Regulamentul de organizare și funcționare

a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România

nr. 2/2018;

— Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 86/2018 pentru aprobarea Normelor privind

retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari

și firmele de audit, cu completările ulterioare;

— art. 4 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare

a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 27 iulie 2021, adoptă prezenta

hotărâre.
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Art. I. — Normele privind retragerea, redobândirea și

suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor

Financiari din România pentru auditorii financiari și firmele de

audit, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor

Financiari din România nr. 86/2018, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 969 din 15 noiembrie 2018, cu

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum

urmează: 

1. La articolul 7, după primul alineat se introduce un nou

alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: 

„(2) În cazul decesului unui auditor financiar, membru al

Camerei, Compartimentul contabilitate, resurse umane și servicii

interne, prin dispoziția secretarului general, poate efectua

demersurile necesare prin care să fie adus un ultim omagiu prin

depunerea din partea Camerei a unei coroane de flori. Totodată,

în decurs de 90 de zile de la data decesului, orice membru de

familie sau moștenitor poate solicita CAFR, prin cerere la care

se atașează o copie a certificatului de deces, restituirea

cotizației fixe achitate de către defunct pentru anul în care s-a

produs evenimentul, proporțional cu lunile rămase din

respectivul an.”

2. La articolul 8, după primul alineat se introduc șase noi

alineate, alineatele (2)—(7), cu următorul cuprins: 

„(2) Redobândirea calității de membru al Camerei Auditorilor

Financiari din România de către auditorii financiari și firmele de

audit se poate efectua, prin hotărâre a Consiliului CAFR, și

pentru situația auditorilor financiari și firmelor de audit cărora li

s-a retras calitatea de membru ca urmare a neîndeplinirii

obligațiilor de plată a cotizațiilor fixe și variabile la termenele

legale și pentru care au fost emise ordine ale președintelui

ASPAAS de radiere din Registrul public electronic.

(3) În vederea redobândirii calității de membru al CAFR și

reînscrierii în Registrul membrilor CAFR, auditorii financiari

trebuie să depună la Cameră (la sediul CAFR sau la

reprezentanțele regionale) o cerere pentru redobândirea calității

de membru, datată și semnată (anexa nr. 1), însoțită de copia

actului de identitate/pașaportului.

(4) În vederea redobândirii calității de membru al CAFR și

reînscrierii în Registrul membrilor CAFR, firmele de audit trebuie

să depună la Cameră (la sediul CAFR sau la reprezentanțele

regionale) o cerere pentru redobândirea calității de membru al

Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea firmei

de audit în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari

din România (anexa nr. 2), semnată de reprezentantul legal al

firmei de audit și însoțită de un dosar ce conține următoarele

documente:

a) copia actului constitutiv actualizat, care atestă structura

organului administrativ sau de conducere al firmei, repartizarea

drepturilor de vot în cadrul acesteia, precum și obiectul principal

de activitate care atestă exercitarea activității de audit financiar,

conform prevederilor legale;

b) copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul

Național al Registrului Comerțului (ONRC);

c) copia certificatului constatator nu mai vechi de 30 de zile

de la momentul depunerii cererii, eliberat de ONRC. Se acceptă

și certificate constatatoare eliberate de ONRC prin serviciul

online;

d) lista cu persoanele fizice sau juridice, membri ai CAFR,

care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit;

e) lista cu toți membrii consiliului de administrație sau de

conducere și membrii asociați/acționari, precizând numele,

prenumele și numărul certificatului de membru/denumirea firmei

și numărul autorizației.

(5) În completarea documentelor prevăzute la alin. (3) și (4),

auditorii financiari și firmele de audit trebuie să depună dovada

achitării cotizațiilor restante și dovada achitării cotizației fixe

anuale în primul an de la momentul redobândirii calității de

membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, după

cum urmează:

— 1.500 lei pentru auditorii financiari activi;

— 1.100 lei pentru auditorii financiari nonactivi;

— 2.100 lei pentru firmele de audit.

Cotizațiile restante se vor comunica, la cererea auditorilor

financiari și a firmelor de audit, de către Compartimentul servicii

și asistență membri. 

(6) Pentru auditorii financiari și firmele de audit care solicită

redobândirea calității de membru, potrivit alin. (3) și (4), Camera

Auditorilor Financiari din România va solicita ASPAAS



confirmarea faptului că respectivii/respectivele auditori financiari

sau firme de audit sunt autorizați/autorizate potrivit evidențelor

autorității. 

(7) După verificarea tuturor documentelor și confirmarea

ASPAAS, Compartimentul servicii și asistență membri

înaintează solicitările auditorilor financiari și firmelor de audit

Consiliului CAFR spre aprobare.”

3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(2) Hotărârea Consiliului CAFR se emite în termen de 30 de

zile de la primirea ordinului de autorizare emis de către

președintele ASPAAS, prevăzut la art. 8 alin. (1), și are drept

consecință înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor

Financiari din România.”

4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi

alineate, alineatele (2

1

) și (2

2

), cu următorul cuprins: 

„(2

1

) Hotărârea Consiliului CAFR pentru cazurile prevăzute la

art. 8 alin. (2) se emite în termen de 30 de zile de la data

finalizării tuturor etapelor prevăzute la alin. (3)—(7) și are drept

consecință înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor

Financiari din România.

(2

2

) După aprobarea hotărârii de redobândire a calității de

membru al CAFR, auditorii financiari primesc certificat, carnet și

parafă de membru al Camerei, iar firmelor de audit li se eliberează

autorizația de membru. Documentele auditorilor financiari și

firmelor de audit cărora li s-a reatribuit calitatea de membru vor

conține același număr unic de înregistrare în Registrul membrilor

CAFR pe care l-au avut la momentul retragerii calității de membru.”

5. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(3) Hotărârea Consiliului Camerei privind redobândirea

calității de membru al CAFR se transmite spre informare

ASPAAS și auditorilor financiari și firmelor de audit în cauză.”

6. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 25,

cu următorul cuprins: 

„Art. 25. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din

prezentele norme.”

7. După capitolul VI se introduc două noi anexe, anexele

nr. 1 și 2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la

prezenta hotărâre. 

Art. II. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art. III. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.
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Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Adrian Popescu

București, 27 iulie 2021.

Nr. 79. 

ANEXA Nr. 1 
(Anexa nr. 1 la norme)

C E R E R E

pentru redobândirea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și reînscrierea 

în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România 

Subsemnatul/Subsemnata, �������................., născut(ă) la data de .............., identificat(ă) cu BI/CI/pașaport

nr. ........ seria ............., eliberat(ă) de ............ la data de ............, CNP .........................., cu domiciliul în localitatea �........�..�.......,

str. ................. nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., județul/sectorul .............., cu adresa de corespondență în localitatea �..........,

str. ................. nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........................., solicit redobândirea calității de membru al

Camerei Auditorilor Financiari din România și reînscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România.

Anexez la prezenta cerere copia actului de identitate/pașaportului.

Declar pe propria răspundere următoarele:

1. Îndeplinesc criteriile de bună reputație, astfel cum sunt stabilite conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al

situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările

ulterioare, și Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit,

aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018, cu modificările

și completările ulterioare.

� Da

� Nu

2. Potrivit criteriilor de încadrare a auditorilor financiari, conform art. 23 alin. (1) din Regulamentul de organizare și

funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din

România nr. 2/2018, mă încadrez în categoria auditorilor financiari:

� Activi

� Nonactivi

1

3. Modalitatea în care îmi desfășor activitatea din punct de vedere economic (PFA, PFI, alte forme de exercitare a activității

din punct de vedere economic prevăzute de lege) este: ....................................................................................................................

4. Numele, adresa, adresa paginii de internet, dacă este cazul, și numărul de înregistrare al firmelor de audit la care sunt

angajat sau la care sunt asociat ca partener sau în vreun alt mod, dacă este cazul: ..........................................................................

5. Înregistrări la alte organisme profesionale din țară sau la autoritățile competente ale altor state membre și/sau ale altor

țări terțe: ....................................................................................................................................................................................................

6. Mă angajez să respect prevederile legale în domeniu și să îndeplinesc obligațiile care îmi revin în calitate de membru

al Camerei Auditorilor Financiari din România.

Date de contact: 

• telefon: ..............................................

• adresă de e-mail: .....................................................

Data .....................................                                                                                          Semnătura ........................... 

1

La declararea statutului de auditor financiar nonactiv se indică legea care stabilește starea de incompatibilitate cu exercitarea activității de audit

financiar. Nu se poate declara statutul de auditor financiar nonactiv la cerere decât cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul de organizare și

funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.



ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la norme)

C E R E R E  

pentru redobândirea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și reînscrierea 

în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România a firmei de audit ............................

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din

România (CAFR), posesor/posesoare al/a carnetului nr. .........., în calitate de reprezentant legal al firmei de audit .............................,

cu sediul social în localitatea ...................., str. �. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ............., CUI ................,

înregistrată la ONRC cu nr. ......................., solicit pentru aceasta redobândirea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari

din România și reînscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România.

Anexez la prezenta cerere următoarele:

— copia actului constitutiv actualizat, care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei, precum și

repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia, conform prevederilor legale;

— copia certificatului de înregistrare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC);

— copia certificatului constatator nu mai vechi de 30 de zile de la momentul depunerii cererii, eliberat de ONRC;

— lista cu persoanele fizice sau juridice, membri ai CAFR, care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit;

— lista cu toți membrii consiliului de administrație/conducere și membrii asociați/acționari, precizând numele, prenumele

și numărul certificatului de membru/denumirea firmei și numărul autorizației.

Declar pe propria răspundere că firma ....................................... îndeplinește criteriile de bună reputație, astfel cum sunt

stabilite conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate

și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, și Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de

audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea

Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.

� Da

� Nu

Menționez că societatea este/nu este membru al următoarelor organisme profesionale de profil din țară sau din străinătate: 

�������������������������������������...............................������� 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt corecte și complete.

Auditor financiar — administrator,                                                                                             Data

......................................................                                                                                  ..........................

Datele de contact ale firmei de audit:

Telefon mobil: ..............................

Adresă de e-mail: ..........................................................

Adresă website (dacă este cazul): �������.....

Adresa de corespondență (alta decât sediul social, dacă este cazul):

Localitatea .............................., str. ........................................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ...........

Persoană de contact: ���������............................................
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