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L E G I  Ș I  D E C R T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

privind ratificarea Convenției dintre România și Islanda 

pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale

cu privire la impozitele pe venit, semnată la București 

la 19 septembrie 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se ratifică Convenția dintre România și Islanda pentru

evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe

venit, semnată la București la 19 septembrie 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. 139.
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C O N V E N Ț I E

între România și Islanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

România și Islanda,

dorind să încheie o convenție pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Persoane vizate

Prezenta convenție se aplică persoanelor care sunt rezidente

ale unuia sau ale ambelor state contractante.

ARTICOLUL 2

Impozite vizate

1. Prezenta convenție se aplică impozitelor pe venit stabilite

în numele unui stat contractant sau al subdiviziunilor politice, al

autorităților locale sau al unităților sale administrativ-teritoriale,

indiferent de modul în care sunt percepute.

2. Sunt considerate impozite pe venit toate impozitele

stabilite pe venitul total sau pe elementele de venit, inclusiv

impozitele pe câștigurile provenite din înstrăinarea proprietății

mobiliare sau imobiliare, precum și impozitele asupra creșterii

capitalului.

3. Impozitele existente asupra cărora se aplică convenția

sunt în special:

a) În România:

(i) impozitul pe venit; și

(ii) impozitul pe profit

(denumite în continuare impozit român).

b) În Islanda:

(i) impozitele pe venit care revin statului (tekjuskattar

rikissjods); și

(ii) impozitul pe venit care revine municipalităților (utsvar til

sveitarfelaganna)

(denumite în continuare impozit islandez).

4. Prezenta convenție se va aplica, de asemenea, oricăror

impozite identice sau în esență similare, care sunt stabilite după

data semnării acesteia, în plus sau în locul impozitelor existente.

Autoritățile competente ale statelor contractante se vor informa

reciproc asupra oricăror modificări importante aduse în

legislațiile lor fiscale respective.

ARTICOLUL 3

Definiții generale

1. În sensul prezentei convenții, în măsura în care contextul

nu cere o interpretare diferită:

a) termenul România înseamnă teritoriul de stat al României,

inclusiv marea sa teritorială și spațiul aerian de deasupra

teritoriului și mării teritoriale asupra cărora România își exercită

suveranitatea, precum și zona contiguă, platoul continental și

zona economică exclusivă asupra cărora România își exercită,

în conformitate cu legislația sa și potrivit normelor și principiilor

dreptului internațional, drepturi suverane și jurisdicție;

b) termenul Islanda înseamnă Islanda și, când este folosit în

sens geografic, înseamnă teritoriul Islandei, inclusiv apele sale

teritoriale și orice zonă dincolo de apele sale teritoriale în cadrul

cărora Islanda, potrivit dreptului internațional, exercită jurisdicție

sau drepturi suverane cu privire la fundul mării, subsolul și apele

sale subiacente și resursele lor naturale;

c) termenul persoană include o persoană fizică, o societate

și orice altă asociere de persoane;

d) termenul societate înseamnă orice persoană juridică sau

orice entitate care este considerată persoană juridică în scopul

impozitării;

e) expresiile întreprindere a unui stat contractant și

întreprindere a celuilalt stat contractant înseamnă, după caz, o

întreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant

și o întreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat

contractant;

f) expresiile un stat contractant și celălalt stat contractant
înseamnă România sau Islanda, după cum cere contextul;

g) expresia transport internațional înseamnă orice transport

efectuat cu o navă sau aeronavă exploatată de o întreprindere



care are locul conducerii efective într-un stat contractant, cu

excepția cazului când nava sau aeronava este exploatată numai

între locuri situate în celălalt stat contractant;

h) expresia autoritate competentă înseamnă:

(i) în cazul României, ministrul economiei și finanțelor sau

reprezentantul său autorizat;

(ii) în cazul Islandei, ministrul finanțelor sau reprezentantul

său autorizat;

i) termenul național înseamnă:

(i) în cazul României, orice persoană fizică având

cetățenia României și orice persoană juridică, asociere

de persoane sau altă entitate constituită și având

statutul în conformitate cu legislația în vigoare în

România;

(ii) în cazul Islandei, orice persoană fizică având

naționalitatea Islandei și orice persoană juridică,

parteneriat sau asociație având statutul în conformitate

cu legislația în vigoare în Islanda.

2. În ceea ce privește aplicarea prezentei convenții în orice

moment de un stat contractant, orice termen care nu este definit

în aceasta va avea, dacă contextul nu cere o interpretare

diferită, înțelesul pe care îl are în acel moment în cadrul

legislației acelui stat cu privire la impozitele la care prezenta

convenție se aplică; orice interpretare conform legislației fiscale

a acelui stat prevalează față de orice interpretare dată

termenului conform celorlalte legi ale acelui stat.

ARTICOLUL 4

Rezident

1. În sensul prezentei convenții, expresia rezident al unui stat
contractant înseamnă orice persoană care, potrivit legislației

acelui stat, este supusă impunerii în acesta datorită domiciliului

său, rezidenței sale, locului de conducere sau oricărui alt criteriu

de natură similară și include, de asemenea, acel stat și orice

subdiviziune politică, autoritate locală sau unitate administrativ-

teritorială a acestuia. Totuși, această expresie nu include o

persoană care este supusă impozitării în acel stat numai pentru

faptul că aceasta realizează venituri din surse situate în acel

stat.

2. Când, în conformitate cu prevederile paragrafului 1, o

persoană fizică este rezidentă a ambelor state contractante,

atunci statutul său se determină după cum urmează:

a) aceasta va fi considerată rezidentă numai a statului în care

aceasta are o locuință permanentă la dispoziția sa; dacă ea are

o locuință permanentă la dispoziția sa în ambele state, aceasta

va fi considerată rezidentă numai a statului cu care legăturile

sale personale și economice sunt mai strânse (centrul
intereselor vitale);

b) dacă statul în care aceasta are centrul intereselor sale

vitale nu poate fi determinat sau dacă ea nu are o locuință

permanentă la dispoziția sa în niciunul dintre state, aceasta va

fi considerată rezidentă numai a statului în care locuiește în mod

obișnuit;

c) dacă aceasta locuiește în mod obișnuit în ambele state

sau în niciunul dintre ele, ea va fi considerată rezidentă numai

a statului al cărui național este;

d) dacă aceasta este național al ambelor state sau al

niciunuia dintre ele, autoritățile competente ale statelor

contractante vor rezolva problema de comun acord.

3. Când, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană, alta

decât o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state

contractante, aceasta va fi considerată rezidentă numai a

statului în care se află locul conducerii sale efective.

ARTICOLUL 5

Sediu permanent

1. În sensul prezentei convenții, expresia sediu permanent
înseamnă un loc fix de afaceri prin care întreprinderea își

desfășoară în întregime sau în parte activitatea.

2. Expresia sediu permanent include îndeosebi:

a) un loc de conducere;

b) o sucursală;

c) un birou;

d) o fabrică;

e) un atelier; și

f) o mină, un puț petrolier sau de gaze, o carieră ori orice alt

loc de extracție a resurselor naturale.

3. Un șantier de construcții sau un proiect de construcții ori

de instalare constituie sediu permanent numai atunci când

acesta durează mai mult de 12 luni.

4. Independent de prevederile anterioare ale acestui articol,

expresia sediu permanent se consideră că nu include:

a) folosirea de instalații numai în scopul depozitării, expunerii

sau livrării de bunuri ori de mărfuri aparținând întreprinderii;

b) menținerea unui stoc de bunuri sau de mărfuri aparținând

întreprinderii numai în scopul depozitării, expunerii sau livrării;

c) menținerea unui stoc de bunuri sau de mărfuri aparținând

întreprinderii numai în scopul prelucrării de către o altă

întreprindere;

d) menținerea unui stoc de bunuri sau de mărfuri aparținând

întreprinderii, care sunt expuse în cadrul unui târg ori expoziții

comerciale temporare și care sunt vândute de întreprindere la

închiderea unui astfel de târg sau unei astfel de expoziții;

e) menținerea unui loc fix de afaceri numai în scopul

cumpărării de bunuri sau de mărfuri ori al colectării de informații

pentru întreprindere;

f) menținerea unui loc fix de afaceri numai în scopul

desfășurării pentru întreprindere a oricărei altei activități cu

caracter pregătitor sau auxiliar;

g) menținerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice

combinare a activităților menționate în lit. a)—f), cu condiția ca

întreaga activitate a locului fix de afaceri ce rezultă din această

combinare să aibă un caracter pregătitor sau auxiliar.

5. Independent de prevederile paragrafelor 1 și 2, atunci

când o persoană — alta decât un agent cu statut independent

căruia i se aplică prevederile paragrafului 6 — acționează în

numele unei întreprinderi și are și exercită în mod obișnuit

într-un stat contractant împuternicirea de a încheia contracte în

numele întreprinderii, această întreprindere se consideră că are

un sediu permanent în acel stat în privința oricăror activități pe

care persoana le exercită pentru întreprindere, în afară de cazul

în care activitățile acestei persoane sunt limitate la cele

menționate în paragraful 4, care, dacă sunt exercitate printr-un

loc fix de afaceri, nu fac din acest loc fix de afaceri un sediu

permanent potrivit prevederilor acelui paragraf.

6. O întreprindere nu se consideră că are un sediu

permanent într-un stat contractant numai datorită faptului că

aceasta își exercită activitatea de afaceri în acel stat printr-un

broker, agent comisionar general sau orice alt agent cu statut

independent, cu condiția ca astfel de persoane să acționeze în

cadrul activității lor obișnuite.

7. Faptul că o societate care este rezidentă a unui stat

contractant controlează sau este controlată de o societate care

este rezidentă a celuilalt stat contractant sau care își exercită

activitatea de afaceri în celălalt stat (printr-un sediu permanent

sau în alt mod) nu este suficient pentru a face una dintre aceste

societăți un sediu permanent al celeilalte.

ARTICOLUL 6

Venituri din proprietăți imobiliare

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant

din proprietăți imobiliare (inclusiv veniturile din agricultură sau

din exploatări forestiere) situate în celălalt stat contractant sunt

impozabile în celălalt stat.

2. Expresia proprietăți imobiliare are înțelesul care este

atribuit de legislația statului contractant în care proprietățile în

cauză sunt situate. Expresia include, în orice caz, proprietățile

accesorii proprietății imobiliare, inventarul viu și echipamentul

utilizate în agricultură și exploatări forestiere, drepturile asupra
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cărora se aplică prevederile dreptului comun cu privire la

proprietatea funciară, uzufructul proprietăților imobiliare și

drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea ori

concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, izvoarelor și

a altor resurse naturale; navele, vapoarele și aeronavele nu sunt

considerate proprietăți imobiliare.

3. Prevederile paragrafului 1 se aplică veniturilor obținute din

folosirea directă, din închirierea sau din folosirea sub orice altă

formă a proprietății imobiliare.

4. Prevederile paragrafelor 1 și 3 se aplică, de asemenea,

veniturilor provenind din proprietăți imobiliare ale unei

întreprinderi și veniturilor din proprietăți imobiliare utilizate pentru

exercitarea unor profesii independente.

ARTICOLUL 7

Profiturile întreprinderii

1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant sunt

impozabile numai în acel stat, în afară de cazul în care

întreprinderea exercită activitate de afaceri în celălalt stat

contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Dacă

întreprinderea exercită activitate de afaceri în acest mod,

profiturile întreprinderii pot fi impuse în celălalt stat, dar numai

acea parte din ele care este atribuită acelui sediu permanent.

2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, când o

întreprindere a unui stat contractant exercită activitate de afaceri

în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat

acolo, atunci se atribuie în fiecare stat contractant, acelui sediu

permanent, profiturile pe care acesta le-ar fi putut realiza dacă

ar fi constituit o întreprindere distinctă și separată, exercitând

activități identice sau similare, în condiții identice ori similare, și

tratând cu toată independența cu întreprinderea al cărei sediu

permanent este.

3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt

admise ca deductibile cheltuielile ce pot fi dovedite ca fiind

efectuate pentru scopurile urmărite de sediul permanent,

inclusiv cheltuielile de conducere și cheltuielile generale de

administrare efectuate, indiferent dacă s-au efectuat în statul în

care se află situat sediul permanent sau în altă parte.

4. În măsura în care într-un stat contractant se obișnuiește ca

profitul care se atribuie unui sediu permanent să fie determinat

prin repartizarea profitului total al întreprinderii în diversele sale

părți componente, nicio prevedere a paragrafului 2 nu împiedică

acel stat contractant să determine profitul impozabil în

conformitate cu repartiția uzuală; metoda de repartizare

adoptată trebuie să fie totuși aceea prin care rezultatul obținut să

fie în concordanță cu principiile enunțate în prezentul articol.

5. Niciun profit nu se atribuie unui sediu permanent numai

pentru faptul că acest sediu permanent cumpără bunuri sau

mărfuri pentru întreprindere.

6. În vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente,

profitul care se atribuie sediului permanent se determină în

fiecare an prin aceeași metodă, în afară de cazul în care există

motive temeinice și suficiente de a proceda altfel.

7. Când profiturile includ elemente de venit care sunt tratate

separat în alte articole ale prezentei convenții, atunci prevederile

acelor articole nu sunt afectate de prevederile prezentului articol.

ARTICOLUL 8

Transporturi navale și aeriene

1. Profiturile obținute din exploatarea în trafic internațional a

navelor sau aeronavelor sunt impozabile numai în statul

contractant în care se află locul conducerii efective a

întreprinderii.

2. Dacă locul conducerii efective a unei întreprinderi de

transport naval se află la bordul unei nave, atunci acesta se

consideră a fi situat în statul contractant în care se află portul

de înregistrare a navei sau, dacă nu există un astfel de port, în

statul contractant în care este rezident cel care exploatează

nava.

3. Prevederile paragrafului 1 se aplică, de asemenea,

profiturilor obținute din participarea la un pool, la o exploatare în

comun sau la o agenție internațională de transport.

ARTICOLUL 9

Întreprinderi asociate

1. Când

a) o întreprindere a unui stat contractant participă direct sau

indirect la conducerea, controlul ori la capitalul unei întreprinderi

a celuilalt stat contractant; sau

b) aceleași persoane participă direct sau indirect la

conducerea, controlul ori la capitalul unei întreprinderi a unui

stat contractant și a unei întreprinderi a celuilalt stat contractant,

și, fie într-un caz, fie în celălalt, cele două întreprinderi sunt

legate în relațiile lor comerciale sau financiare de condiții

acceptate ori impuse care diferă de acelea care ar fi fost stabilite

între întreprinderi independente, atunci profiturile care fără

aceste condiții ar fi fost obținute de una dintre întreprinderi, dar

nu au putut fi obținute în fapt din cauza acestor condiții, pot fi

incluse în profiturile acelei întreprinderi și impuse în consecință.

2. Când un stat contractant include în profiturile unei

întreprinderi a acelui stat — și impune în consecință — profiturile

asupra cărora o întreprindere a celuilalt stat contractant a fost

supusă impozitării în celălalt stat și profiturile astfel incluse sunt

profituri care ar fi revenit întreprinderii primului stat menționat

dacă condițiile stabilite între cele două întreprinderi ar fi fost

acelea care ar fi fost convenite între întreprinderi independente,

atunci celălalt stat va proceda la modificarea corespunzătoare a

sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri. La efectuarea

acestei modificări se ține seama de celelalte prevederi ale

prezentei convenții și, dacă este necesar, autoritățile

competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.

ARTICOLUL 10

Dividende

1. Dividendele plătite de o societate care este rezidentă a

unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant

sunt impozabile în celălalt stat.

2. Totuși, astfel de dividende sunt, de asemenea, impozabile

în statul contractant în care este rezidentă societatea plătitoare

de dividende și potrivit legislației acelui stat, dar dacă

beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al celuilalt stat

contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăși:

a) 5% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul

efectiv este o societate (alta decât un parteneriat) care deține în

mod direct cel puțin 25% din capitalul societății plătitoare de

dividende;

b) 10% din suma brută a dividendelor în toate celelalte

cazuri.

Autoritățile competente ale statelor contractante vor stabili

de comun acord modul de aplicare a acestor limitări.

Prezentul paragraf nu afectează impunerea societății cu

privire la profiturile din care se plătesc dividendele.

3. Termenul dividende folosit în acest articol înseamnă

venituri provenind din acțiuni, din părți miniere, din părți de

fondator sau alte drepturi, care nu sunt titluri de creanță, din

participarea la profituri, precum și veniturile din alte părți sociale

care sunt supuse aceluiași regim de impunere ca veniturile din

acțiuni de către legislația statului în care este rezidentă

societatea distribuitoare.

4. Prevederile paragrafelor 1 și 2 nu se aplică dacă

beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat

contractant, desfășoară activitate de afaceri în celălalt stat

contractant în care societatea plătitoare de dividende este

rezidentă, printr-un sediu permanent situat acolo, sau

desfășoară în celălalt stat profesii independente printr-o bază

fixă situată acolo, iar deținerea drepturilor generatoare de

dividende în legătură cu care dividendele sunt plătite este efectiv

legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În
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această situație se aplică prevederile art. 7 sau ale art. 14, după

caz.

5. Când o societate rezidentă a unui stat contractant

realizează profituri sau venituri din celălalt stat contractant,

celălalt stat nu poate percepe niciun impozit asupra dividendelor

plătite de societate, cu excepția cazului în care asemenea

dividende sunt plătite unui rezident al celuilalt stat sau când

deținerea drepturilor generatoare de dividende în legătură cu

care dividendele sunt plătite este efectiv legată de un sediu

permanent sau de o bază fixă situată în celălalt stat, nici să

supună profiturile nedistribuite ale societății unui impozit asupra

profiturilor nedistribuite ale societății, chiar dacă dividendele

plătite sau profiturile nedistribuite reprezintă în întregime ori în

parte profituri sau venituri provenind din celălalt stat.

ARTICOLUL 11

Dobânzi

1. Dobânzile provenind dintr-un stat contractant și plătite unui

rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt

stat.

2. Totuși, astfel de dobânzi sunt, de asemenea, impozabile în

statul contractant din care provin și potrivit legislației acelui stat,

dar dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor este rezident al

celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăși 3%

din suma brută a dobânzilor. Autoritățile competente ale statelor

contractante vor stabili de comun acord modul de aplicare a

acestor limitări.

3. Independent de prevederile paragrafului 2, dobânzile

provenind dintr-un stat contractant sunt scutite de impozit în acel

stat dacă sunt obținute și deținute efectiv de guvernul celuilalt

stat contractant, de o subdiviziune politică, de o autoritate locală

ori de o unitate administrativ-teritorială a acestuia sau de orice

agenție ori unitate bancară sau instituție a acelui guvern,

subdiviziuni politice, autorități locale sau unități administrativ-

teritoriale ori dacă creanțele unui rezident al celuilalt stat

contractant sunt garantate, asigurate sau finanțate de o instituție

financiară aparținând în întregime guvernului celuilalt stat

contractant.

4. Termenul dobânzi, astfel cum este folosit în prezentul

articol, înseamnă venituri din titluri de creanță de orice natură,

însoțite sau nu de garanții ipotecare ori de o clauză de

participare la profiturile debitorului și, în special, venituri din

efecte publice, titluri de creanță sau obligațiuni, inclusiv primele

și premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanță sau

obligațiuni. Penalitățile pentru plata cu întârziere nu sunt

considerate dobânzi în sensul prezentului articol.

5. Prevederile  paragrafelor 1 și 2 nu se aplică dacă

beneficiarul efectiv al dobânzilor, fiind un rezident al unui stat

contractant, desfășoară activitate de afaceri în celălalt stat

contractant din care provin dobânzile printr-un sediu permanent

situat acolo sau prestează în celălalt stat profesii independente

printr-o bază fixă situată acolo, iar creanța în legătură cu care

sunt plătite dobânzile este efectiv legată de un asemenea sediu

permanent sau bază fixă. În această situație se aplică

prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.

6. Dobânzile se consideră că provin dintr-un stat contractant

când plătitorul este un rezident al acelui stat. Totuși, când

plătitorul dobânzilor, fie că este sau nu este rezident al unui stat

contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau

o bază fixă în legătură cu care a fost contractată creanța

generatoare de dobânzi și aceste dobânzi se suportă de acest

sediu permanent ori bază fixă, atunci aceste dobânzi se

consideră că provin din statul contractant în care este situat

sediul permanent sau baza fixă.

7. Când, datorită unei relații speciale existente între plătitor

și beneficiarul efectiv sau între ambii și o altă persoană, suma

dobânzilor, ținând seama de creanța pentru care sunt plătite,

depășește suma care s-ar fi convenit între plătitor și beneficiarul

efectiv în lipsa unor astfel de relații, prevederile prezentului

articol se aplică numai la această ultimă sumă menționată. În

acest caz, partea excedentară a plăților este impozabilă potrivit

legislației fiecărui stat contractant, ținând seama de celelalte

prevederi ale prezentei convenții.

ARTICOLUL 12

Redevențe

1. Redevențele provenind dintr-un stat contractant și deținute

efectiv de un rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile

în celălalt stat.

2. Totuși, astfel de redevențe sunt, de asemenea, impozabile

în statul contractant din care provin și potrivit legislației acelui

stat, dar dacă beneficiarul efectiv al redevențelor este rezident

al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăși

5% din suma brută a redevențelor. Autoritățile competente ale

statelor contractante vor stabili de comun acord modul de

aplicare a acestor limitări.

3. Termenul redevențe folosit în prezentul articol înseamnă

plăți de orice fel primite pentru folosirea sau dreptul de a folosi

orice drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau

științifice, inclusiv asupra programelor de calculator, filmelor de

cinematograf și filmelor sau benzilor pentru emisiunile de radio

ori de televiziune, transmisiune de orice fel către public, orice

patent, marcă de comerț, desen sau model, plan, formulă

secretă ori procedeu de fabricație sau pentru informații

referitoare la experiența în domeniul industrial, comercial ori

științific.

4. Prevederile paragrafelor 1 și 2 nu se aplică dacă

beneficiarul efectiv al redevențelor, fiind un rezident al unui stat

contractant, desfășoară activitate de afaceri în celălalt stat

contractant din care provin redevențele printr-un sediu

permanent situat acolo sau prestează în celălalt stat profesii

independente printr-o bază fixă situată acolo, iar dreptul sau

proprietatea pentru care se plătesc redevențele este efectiv

legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În

această situație se aplică prevederile art. 7 sau ale art. 14, după

caz.

5. Redevențele se consideră că provin dintr-un stat

contractant când plătitorul este un rezident al acelui stat. Totuși,

când plătitorul redevențelor, fie că este sau nu este rezident al

unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu

permanent sau o bază fixă de care este legată obligația de a

plăti redevențele și acestea sunt suportate de un asemenea

sediu permanent sau bază fixă, atunci aceste redevențe se

consideră că provin din statul contractant în care este situat

sediul permanent sau baza fixă.

6. Când, datorită unei relații speciale existente între plătitor

și beneficiarul efectiv sau între ambii și o altă persoană, suma

redevențelor, având în vedere utilizarea, dreptul sau informația

pentru care sunt plătite, depășește suma care ar fi fost convenită

între plătitor și beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relații,

prevederile prezentului articol se aplică numai la această ultimă

sumă menționată. În acest caz, partea excedentară a plăților

este impozabilă potrivit legislației fiecarui stat contractant, ținând

seama de celelalte prevederi ale prezentei convenții.

ARTICOLUL 13

Câștiguri de capital

1. Câștigurile realizate de un rezident al unui stat contractant

din înstrăinarea proprietăților imobiliare, astfel cum sunt definite

la art. 6, care sunt situate în celălalt stat contractant sunt

impozabile în celălalt stat.

2. Câștigurile provenind din înstrăinarea proprietății mobiliare

făcând parte din activul unui sediu permanent pe care o

întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat

contractant sau a proprietății mobiliare ținând de o bază fixă de

care dispune un rezident al unui stat contractant în celălalt stat

contractant pentru exercitarea unor profesii independente,

inclusiv câștigurile provenind din înstrăinarea unui asemenea
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sediu permanent (singur sau cu întreaga întreprindere) ori a unei

asemenea baze fixe, sunt impozabile în celălalt stat.

3. Câștigurile provenind din înstrăinarea navelor sau

aeronavelor exploatate în trafic internațional ori a proprietăților

mobiliare necesare exploatării unor asemenea nave sau

aeronave sunt impozabile numai în statul contractant în care

este situat locul conducerii efective a întreprinderii.

4. Câștigurile obținute de un rezident al unui stat

contractant din înstrăinarea acțiunilor sau a altor participări la

capitalul unei societăți ale cărei active sunt formate în totalitate

ori în principal din proprietăți imobiliare situate în celălalt stat

contractant sunt impozabile în celălalt stat.

5. Câștigurile provenind din înstrăinarea oricăror proprietăți,

altele decât cele la care se face referire în paragrafele 1—4,

sunt impozabile numai în statul contractant în care este rezident

cel care înstrăinează.

6. Prevederile paragrafului 5 nu afectează dreptul fiecărui

stat contractant de a percepe, în conformitate cu propria

legislație, un impozit pe câștigurile din înstrăinarea acțiunilor sau

drepturilor într-o companie al cărei capital este în întregime ori

în parte format din acțiuni și care, potrivit legislației acelui stat,

este rezidentă a acelui stat, iar aceste câștiguri sunt obținute de

o persoană fizică ce este rezidentă a celuilalt stat contractant și

care a fost rezidentă a primului stat menționat în cursul ultimilor

5 ani anteriori înstrăinării acțiunilor sau drepturilor.

ARTICOLUL 14

Profesii independente

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant

din exercitarea unei profesii independente sau a altor activități

cu caracter independent sunt impozabile numai în acel stat, în

afară de cazul în care acesta are în mod obișnuit o bază fixă la

dispoziția sa în celălalt stat contractant în scopul exercitării

activităților sale. Dacă acesta are o astfel de bază fixă, este

impozabilă în celălalt stat contractant numai acea parte din venit

care este atribuită acelei baze fixe.

2. Expresia profesii independente cuprinde în special

activitățile independente cu caracter științific, literar, artistic,

educativ sau pedagogic, precum și exercitarea independentă a

profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist și contabil.

ARTICOLUL 15

Profesii dependente

1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18 și 19, salariile și alte

remunerații similare obținute de un rezident al unui stat

contractant pentru o activitate salariată sunt impozabile numai în

acel stat, în afară de cazul în care activitatea salariată este

exercitată în celălalt stat contractant. Dacă activitatea salariată

este astfel exercitată, remunerațiile primite sunt impozabile în

celălalt stat.

2. Independent de prevederile paragrafului 1, remunerațiile

obținute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate

salariată exercitată în celălalt stat contractant sunt impozabile

numai în primul stat menționat, dacă:

a) beneficiarul este prezent în celălalt stat pentru o perioadă

sau perioade care nu depășesc în total 183 de zile în orice

perioadă de 12 luni începând sau sfârșind în anul calendaristic

vizat; și

b) remunerațiile sunt plătite de o persoană sau în numele

unei persoane care angajează și care nu este rezidentă a

celuilalt stat; și

c) remunerațiile nu sunt suportate de un sediu permanent

sau de o bază fixă pe care cel care angajează le are în celălalt

stat.

3. Independent de prevederile precedente ale acestui articol,

remunerațiile primite de un rezident al unui stat contractant

pentru o activitate salariată exercitată la bordul unei nave sau

aeronave exploatate în trafic internațional sunt impozabile numai

în statul contractant în care se află locul conducerii efective a

întreprinderii.

ARTICOLUL 16

Remunerațiile membrilor consiliului de administrație

Remunerațiile și alte plăți similare primite de un rezident al

unui stat contractant în calitatea sa de membru al consiliului de

administrație al unei societăți care este rezidentă a celuilalt stat

contractant sunt impozabile în celălalt stat.

ARTICOLUL 17

Artiști și sportivi

1. Independent de prevederile art. 14 și 15, veniturile obținute

de un rezident al unui stat contractant în calitate de artist de

spectacol, cum sunt artiștii de teatru, de film, de radio sau

televiziune, ori ca interpreți muzicali sau ca sportivi, din

activitățile personale desfășurate în această calitate în celălalt

stat contractant, sunt impozabile în celălalt stat.

2. Când veniturile în legătură cu activitățile personale

desfășurate de un artist de spectacol sau de un sportiv în

această calitate nu revin artistului de spectacol sau sportivului,

ci unei alte persoane, acele venituri, independent de prevederile

art. 7, 14 și 15, sunt impozabile în statul contractant în care sunt

exercitate activitățile artistului de spectacol sau ale sportivului.

3. Independent de prevederile paragrafelor 1 și 2, veniturile

obținute din activitățile menționate la paragraful 1, în cadrul

schimburilor culturale sau sportive aprobate de guvernele celor

două state contractante și care nu sunt exercitate în scopul de

a obține profituri, sunt scutite de impozit în statul contractant în

care sunt exercitate aceste activități.

ARTICOLUL 18

Pensii

Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile și

alte remunerații similare plătite unui rezident al unui stat

contractant pentru munca salariată desfășurată în trecut sunt

impozabile numai în acel stat.

ARTICOLUL 19

Funcții publice

1. a) Salariile și alte remunerații similare, altele decât o

pensie, plătite de un stat contractant, de o subdiviziune politică,

de o autoritate locală sau de o unitate administrativ-teritorială a

acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui

stat, subdiviziuni, autorități sau unități, sunt impozabile numai în

acel stat.

b) Totuși, astfel de salarii și alte remunerații similare sunt

impozabile numai în celălalt stat contractant, dacă serviciile sunt

prestate în acel stat și persoana fizică este rezidentă a acelui

stat și:

(i) este un național al acelui stat; sau

(ii) nu a devenit rezidentă a acelui stat numai în scopul

prestării serviciilor.

2. a) Orice pensie plătită de sau din fonduri create de un stat

contractant, de o subdiviziune politică, de o autoritate locală sau

de o unitate administrativ-teritorială a acestuia unei persoane

fizice pentru serviciile prestate acelui stat, subdiviziuni, autorități

sau unități sunt impozabile numai în acel stat.

b) Totuși, o astfel de pensie este impozabilă numai în celălalt

stat contractant dacă persoana fizică este rezidentă și național

al acelui stat.

3. Prevederile art. 15, 16, 17 și 18 se aplică salariilor și altor

remunerații similare și pensiilor plătite pentru serviciile prestate

în legătură cu o activitate de afaceri desfășurată de un stat

contractant, de o subdiviziune politică, de o autoritate locală sau

de o unitate administrativ-teritorială a acestuia.
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ARTICOLUL 20

Studenți și practicanți

Sumele pe care le primește pentru întreținere, educare sau

pregătire un student ori un practicant care este sau a fost

imediat anterior venirii sale într-un stat contractant un rezident al

celuilalt stat contractant și care este prezent în primul stat

menționat numai în scopul educării sau pregătirii sale nu sunt

impozabile în acel stat, cu condiția ca astfel de sume să provină

din surse aflate în afara acelui stat.

ARTICOLUL 21

Alte venituri

1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat

contractant, indiferent de unde provin, care nu sunt tratate la

articolele precedente ale prezentei Convenții, sunt impozabile

numai în acel stat.

2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica asupra

veniturilor, altele decât veniturile provenind din proprietățile

imobiliare, așa cum sunt definite în paragraful 2 al art. 6, dacă

primitorul unor astfel de venituri, fiind rezident al unui stat

contractant, desfășoară activitate de afaceri în celălalt stat

contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau exercită

în celălalt stat profesii independente printr-o bază fixă situată

acolo și dreptul sau proprietatea în legătură cu care venitul este

plătit este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau

bază fixă. În această situație se aplică prevederile art. 7 sau ale

art. 14, după caz.

ARTICOLUL 22

Eliminarea dublei impuneri

1. În cazul României dubla impunere va fi evitată după cum

urmează:

Când un rezident al României realizează venituri care, în

conformitate cu prevederile prezentei convenții, sunt impozitate

în Islanda, România va acorda ca o deducere din impozitul pe

venitul acelui rezident o sumă egală cu impozitul pe venit plătit

în Islanda. 

Totuși, această deducere nu va putea depăși în niciun caz

acea parte a impozitului pe venit, astfel cum este calculată

înainte ca deducerea să fie acordată, care este atribuită venitului

care poate fi impozitat în Islanda.

2. În cazul Islandei dubla impunere va fi evitată după cum

urmează:

Când un rezident al Islandei realizează venituri care, în

conformitate cu prevederile prezentei convenții, sunt impozitate

în România, Islanda va acorda ca o deducere din impozitul pe

venitul acelui rezident o sumă egală cu impozitul pe venit plătit

în România. 

Totuși, această deducere nu va putea depăși în niciun caz

acea parte a impozitului pe venit, astfel cum este calculată

înainte ca deducerea să fie acordată, care este atribuită venitului

care poate fi impozitat în România.

Când, în conformitate cu orice prevedere a prezentei

convenții, venitul realizat de un rezident al Islandei este scutit

de impozit în Islanda, cu toate acestea Islanda poate să ia în

considerare venitul scutit când calculează valoarea impozitului

pe venitul rămas al acelui rezident.

ARTICOLUL 23

Nediscriminarea

1. Naționalii unui stat contractant nu vor fi supuși în celălalt

stat contractant la nicio impozitare sau obligație legată de

aceasta, diferită sau mai împovărătoare decât impozitarea ori

obligațiile aferente la care sunt sau pot fi supuși naționalii

celuilalt stat aflați în aceeași situație, mai ales în ceea ce

privește rezidența. Această prevedere, independent de

prevederile art. 1, se aplică, de asemenea, persoanelor care nu

sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

2. Impozitarea unui sediu permanent pe care o întreprindere

a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant nu va fi

stabilită în condiții mai puțin favorabile în celălalt stat decât

impunerea stabilită asupra întreprinderilor celuilalt stat care

desfășoară aceleași activități. Această prevedere nu va fi

interpretată ca obligând un stat contractant să acorde

rezidenților celuilalt stat contractant vreo deducere personală,

înlesnire sau reducere în ceea ce privește impozitarea, pe

considerente legate de statutul civil ori de responsabilitățile

familiale pe care le acordă rezidenților săi.

3. Cu excepția cazului în care se aplică prevederile

paragrafului 1 al art. 9, paragrafului 7 al art. 11 sau paragrafului

6 al art. 12, dobânzile, redevențele și alte plăți făcute de o

întreprindere a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat

contractant se vor deduce, în scopul determinării profiturilor

impozabile ale unei asemenea întreprinderi, în aceleași condiții

ca și cum ar fi fost plătite unui rezident al primului stat menționat. 

4. Întreprinderile unui stat contractant, al căror capital este

integral sau parțial deținut ori controlat în mod direct sau indirect

de unul ori de mai mulți rezidenți ai celuilalt stat contractant, nu

vor fi supuse în primul stat menționat niciunei impozitări sau

obligații legate de aceasta, care să fie diferită sau mai

împovărătoare decât impozitarea și obligațiile aferente la care

sunt ori pot fi supuse alte întreprinderi similare ale primului stat

menționat.

5. Prevederile prezentului articol se aplică numai impozitelor

care fac obiectul prezentei convenții.

ARTICOLUL 24

Procedura amiabilă

1. Când o persoană consideră că datorită măsurilor luate de

unul sau de ambele state contractante rezultă ori va rezulta

pentru ea o impozitare care nu este conformă cu prevederile

prezentei convenții, aceasta poate, indiferent de căile de atac

prevăzute de legislația internă a acestor state, să supună cazul

său autorității competente a statului contractant al cărui rezident

este sau, dacă situația sa se încadrează în prevederile

paragrafului 1 al art. 23, celei a statului contractant al cărui

național este. Cazul trebuie prezentat în termen de 3 ani de la

prima notificare a acțiunii din care rezultă o impunere contrară

prevederilor prezentei convenției.

2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamația îi

pare întemeiată și dacă ea însăși nu este în măsură să ajungă

la o soluționare corespunzătoare, să rezolve cazul pe calea unei

înțelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat

contractant în vederea evitării unei impozitări care nu este în

conformitate cu prezenta convenție. Orice înțelegere realizată

va fi aplicată indiferent de perioada de prescripție prevăzută în

legislația internă a statelor contractante.

3. Autoritățile competente ale statelor contractante se vor

strădui să rezolve pe calea înțelegerii amiabile orice dificultăți

sau dubii rezultate ca urmare a interpretării sau aplicării

prezentei convenții. De asemenea, se pot consulta reciproc

pentru eliminarea dublei impuneri în cazurile neprevăzute de

prezenta convenție.

4. Autoritățile competente ale statelor contractante pot

comunica direct între ele, inclusiv în cadrul unei comisii mixte

formate din acestea sau din reprezentanții lor, în scopul realizării

unei înțelegeri în sensul paragrafelor precedente.

ARTICOLUL 25

Schimbul de informații

1. Autoritățile competente ale statelor contractante vor face

schimb de informații necesare aplicării prevederilor prezentei

convenții sau ale legislațiilor interne privitoare la impozitele de

orice fel și natură stabilite în numele statelor contractante ori al

subdiviziunilor politice, al autorităților locale sau al unităților

administrativ-teritoriale, în măsura în care impozitarea la care

se referă nu este contrară prezentei convenții. Schimbul de

informații nu este limitat de art. 1 și 2. Orice informație obținută
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției 

dintre România și Islanda pentru evitarea dublei impuneri 

și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit,

semnată la București la 19 septembrie 2007

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 pentru ratificarea Convenției dintre

România și Islanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale

cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 19 septembrie 2007, și se

dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 iulie 2008.

Nr. 743.

�

de un stat contractant va fi tratată ca secret în același mod ca și

informația obținută conform prevederilor legislației interne a

acestui stat și va fi dezvăluită numai persoanelor sau autorităților

(inclusiv instanțelor judecătorești și organelor administrative)

însărcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmărirea

impozitelor sau soluționarea contestațiilor cu privire la impozitele

la care se face referire în prima propoziție. Asemenea persoane

sau autorități vor folosi informația numai în aceste scopuri.

Acestea pot dezvălui informația în procedurile judecătorești sau

în deciziile judiciare.

2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca

impunând unui stat contractant obligația:

a) de a lua măsuri administrative contrare legislației și

practicii administrative ale acelui sau ale celuilalt stat

contractant;

b) de a furniza informații care nu pot fi obținute pe baza

legislației sau în cadrul practicii administrative normale a acelui

sau a celuilalt stat contractant;

c) de a furniza informații care ar dezvălui un secret de

comerț, de afaceri, industrial, comercial sau profesional ori un

procedeu de fabricație sau informații a căror divulgare ar fi

contrară ordinii publice.

ARTICOLUL 26

Membrii misiunilor diplomatice și ai posturilor consulare

Prevederile prezentei convenții nu vor afecta privilegiile

fiscale de care beneficiază membrii misiunilor diplomatice sau ai

posturilor consulare în virtutea regulilor generale ale dreptului

internațional sau a prevederilor unor acorduri speciale.

ARTICOLUL 27

Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție va intra în vigoare în a 30-a zi de la

data ultimei notificări prin care statele contractante se

informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale

interne necesare intrării în vigoare a acesteia.

2. Prevederile prezentei convenții vor produce efecte:

a) în ceea ce privește impozitele reținute prin stopaj la sursă

la venitul plătit în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului

calendaristic imediat următor anului în care prezenta convenție

a intrat în vigoare; și

b) în ceea ce privește celelalte impozite pe venit plătit în sau

după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat

următor anului în care prezenta convenție a intrat în vigoare.

ARTICOLUL 28

Denunțarea

Prezenta convenție va rămâne în vigoare până când va fi

denunțată de un stat contractant. Fiecare stat contractant poate

denunța prezenta convenție după 5 ani de la data la care

aceasta a intrat în vigoare, cu condiția remiterii pe căi

diplomatice, cu cel puțin 6 luni înainte, a unei note de denunțare

scrise. În această situație, prezenta convenție va înceta să aibă

efect:

a) în ceea ce privește impozitele reținute prin stopaj la sursă

la venitul realizat în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului

calendaristic imediat următor anului în care a fost remisă nota de

denunțare; și

b) în ceea ce privește celelalte impozite pe venit realizat în

sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat

următor anului în care a fost remisă nota de denunțare.
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Pentru România, Pentru Islanda,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Bjorgvin G. Sigurdsson,

secretar de stat, ministrul comerțului

Ministerul Economiei și Finanțelor

Drept care, subsemnații, autorizați în bună și cuvenită formă, am semnat prezenta convenție.

Semnată la București, la 19 septembrie 2007, în două exemplare, în limbile română, islandeză și engleză, toate textele

fiind egal autentice. În caz de divergențe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.
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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Normele metodologice privind etichetarea

alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului

nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie

2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după

cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), literele d) și e) vor avea

următorul cuprins:

„d) pentru alimentele provenite din spațiul comunitar și/sau

extracomunitar este admisă utilizarea denumirii comerciale sub

care alimentul este legal fabricat și comercializat în țara

producătoare din spațiul comunitar și/sau extracomunitar;

totodată, în cazul în care prin aplicarea prevederilor prezentelor

norme metodologice, în special ale art. 5, această denumire nu

permite consumatorului cunoașterea naturii reale a alimentului

și distingerea acestuia de alimente cu care s-ar putea confunda,

denumirea comercială trebuie să fie însoțită de o altă informație

descriptivă care să apară în vecinătatea acesteia;

e) în mod excepțional, nu se utilizează denumirea comercială

din țara producătoare din spațiul comunitar și/sau

extracomunitar în cazul în care alimentul se diferențiază în mod

esențial de cel cunoscut de consumator sub această denumire,

în ceea ce privește compoziția sau fabricația, iar prevederile

lit. d) nu sunt suficiente pentru a asigura informarea corectă a

acestuia.”

2. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 15. — (1) Orice aliment nepreambalat, prezentat spre

comercializare consumatorului final ori operatorilor economici

care prepară hrană pentru populație, sau alimentele ambalate la

locurile de vânzare la cererea cumpărătorului ori preambalate

în vederea vânzării lor imediate trebuie să aibă înscrise

denumirea conform prevederilor art. 5, data durabilității minimale

sau data limită de consum și ingredientele cuprinse în anexa

nr. 1f). Înscrierea se face pe produs, pe un afiș, anunț sau în

orice altă formă, fără risc de confuzie.”

3. Anexa nr. 1 f) se modifică și se înlocuiește cu anexa la

prezenta hotărâre.

Art. II. — Alimentele introduse pe piață sau etichetate înainte

de 31 mai 2009 și care sunt conforme cu prevederile Hotărârii

Guvernului nr. 1.357/2006 pentru modificarea Normelor

metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în

anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind

etichetarea alimentelor, se comercializează până la epuizarea

stocurilor.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind conferirea Ordinului național Steaua României
în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,

republicată, precum și 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,

în semn de înaltă apreciere pentru curajul și demnitatea de care a dat

dovadă, remarcându-se ca una dintre cele mai mari conștiințe ale Rusiei secolului XX,

pentru contribuția avută la îmbogățirea patrimoniului literaturii universale,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se conferă post-mortem Ordinul național Steaua României în

grad de Mare Cruce scriitorului Aleksandr Soljenițîn, laureat al Premiului Nobel

pentru Literatură.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituția României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 6 august 2008.

Nr. 829.



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

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

D E C I Z I E

privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de nisip și argilă 

din perimetrul Colțul Văii, județul Sibiu

Având în vedere Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare

europeană nr. 300.879 din 23 iulie 2008,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

1. Cereale care conțin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu

spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) și produse derivate,

exceptând:

a) siropurile de glucoză obținute din grâu, inclusiv dextroza*);

b) maltodextrinele obținute din grâu*);

c) siropurile de glucoză obținute din orz;

d) cerealele folosite la producerea de distilate sau alcool etilic

de origine agricolă pentru băuturi spirtoase și alte băuturi

alcoolice.

2. Crustacee și produse derivate

3. Ouă și produse derivate

4. Pește și produse derivate, exceptând:

a) gelatina de pește folosită ca suport pentru preparatele de

vitamine sau carotenoide;

b) gelatina de pește sau ihtiocolul folosit la limpezirea berii

sau a vinului.

5. Arahide și produse derivate

6. Soia și produse derivate, exceptând:

a) uleiul și grăsimile de soia, complet rafinate*);

b) amestecul natural de tocoferoli (E306), tocoferolul D-alfa

natural, acetatul de tocoferol D- alfa natural, succinatul de

tocoferol D-alfa natural, obținuți din soia;

c) fitosteroli și esteri de fitosterol derivați din uleiuri vegetale

extrase din soia;

d) esterul de stanol vegetal produs din sterolii obținuți din

uleiuri vegetale extrase din soia.

7. Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză), exceptând:

a) zerul folosit la producerea de distilate sau alcool etilic de

origine agricolă pentru băuturi spirtoase și alte băuturi alcoolice;

b) lactitolul.

8. Fructe cu coajă, de exemplu migdale (Amygdalus
communis L.), alune de pădure (Corylus avellana), nuci

(Juglans regia), anacarde (Anacardium occidentale), nuci Pecan

[Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], nuci de Brazilia

(Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de macadamia

și nuci de Queensland (Macadamia ternifolia) și produse

derivate, exceptând nucile folosite la producerea de distilate sau

alcool etilic de origine agricolă pentru băuturi spirtoase și alte

băuturi alcoolice.

9. Țelină și produse derivate

10. Muștar și produse derivate

11. Semințe de susan și produse derivate

12. Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/kg

sau 10 mg/litru, exprimate în SO

2

13. Lupin și produse derivate

14. Moluște și produse derivate.
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Art. III. — Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei

Comisiei 2007/68/CE din 27 noiembrie 2007 de modificare a

anexei a III-a la Directiva Parlamentului European și a Consiliului

2000/13/CE privind anumite ingrediente alimentare, publicată în

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE), seria L, nr. 310 din

28 noiembrie 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, 

comerț, turism și profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Președintele Autorității Naționale 

pentru Protecția Consumatorilor,

Dan Vlaicu

p. Ministrul sănătății publice,

Raed Arafat

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Dacian Cioloș

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

București, 9 iulie 2008.

Nr. 751.

ANEXĂ
[Anexa nr. 1f) la normele metodologice]

L I S T A

cuprinzând ingredientele prevăzute la art. 7 alin. (6

2

) și (11)—(14)

*) Și produsele obținute din acestea, în măsura în care procesul la care sunt supuse nu poate crește nivelul de alergenicitate estimat de EFSA ( European

Food Safety Authority) pentru produsul de bază din care au fost obținute.

Art. 1. — Concesiunea minieră de exploatare a resurselor

minerale din zăcământul de nisip și argilă din perimetrul Colțul Văii,

județul Sibiu, convenită prin Licența de concesiune

nr. 5.828/2005, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse

Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială

„Cema” — S.A., cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Podului
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nr. 127—129, județul Sibiu, în calitate de concesionar, încetează la data

publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

București, 23 iulie 2008.

Nr. 14.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

O R D I N

pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate 

în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei nr. 62/2008

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare

în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

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

Art. I. — Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze

naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul

președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul

Energiei nr. 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, se modifică după cum

urmează:

1. La articolul 98 alineatul (1), nota aferentă tabelului nr.1

va avea următorul cuprins:

„Notă: Valorile PCS vor fi exprimate în MWh/m

3

sau GJ/m

3

,

cu 6 zecimale. În cazul transformării din GJ în MWh va fi luată

în considerare relația 1GJ=0,2777778 MWh.”

2. La articolul 99 alineatul (5), nota aferentă tabelului

nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Notă: Valorile PCS vor fi exprimate în MWh/m

3

sau GJ/m

3

,

cu 6 zecimale. În cazul transformării din GJ în MWh va fi luată

în considerare relația 1GJ=0,2777778 MWh.”

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

României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

București, 29 iulie 2008.

Nr. 115.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

O R D I N

privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare

Având în vedere prevederile art. 15 și ale art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85 /2003, cu modificările și completările

ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale

pentru Resurse Minerale, precum și al Deciziei primului-ministru nr. 195/2006,

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 10.691/2008

privind explorarea resurselor de bentonită din perimetrul La

Poeni, județul Hunedoara, încheiată între Agenția Națională

pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea

Comercială BEGA MINERALE INDUSTRIALE — S.A., din

localitatea Aghireșu-Fabrici, județul Cluj, în calitate de

concesionar.

Art. 2. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 10.786/2008

privind explorarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul

Tinăud, județul Bihor, încheiată între Agenția Națională pentru

Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea

Comercială BETON CONSTRUCT — S.R.L., din localitatea

Aleșd, județul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 3. — Se aprobă Licența de concesiune nr. 10.787/2008

privind explorarea resurselor de huilă din perimetrul Pregheda

Nord, județul Caraș-Severin, încheiată între Agenția Națională

pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea

Comercială TOTAL C.M. — S.R.L., din localitatea Drăgășani,

județul Vâlcea, în calitate de concesionar.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

București, 31 iulie 2008.

Nr. 147.



MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

pentru aprobarea Procedurii de accesare a informațiilor privind stingerea creanțelor fiscale, 

puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale 

de Administrare Fiscală

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. 228 alin. (2) 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. 1. — Se aprobă Procedura de accesare a informațiilor

privind stingerea creanțelor fiscale, puse la dispoziția

contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, prevăzută în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală de tehnologia informației, Direcția

generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția

Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, direcțiile

generale ale finanțelor publice județene și organele fiscale

teritoriale subordonate acestora vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Daniel Chițoiu

București, 4 august 2008.

Nr. 1.133.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

O R D I N

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 689/2007 

privind aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel național, 

al subvențiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare

desfășurării activității de irigații pentru sezonul de irigații al anului 2008 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) și ale art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările

și completările ulterioare, și ale art. 73 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005,

ținând seama de Scrisoarea Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, înregistrată la Direcția generală

management fond funciar, forestier și cinegetic cu nr. 95.714/TG/2008,

văzând Referatul de aprobare nr. 113.202 din 29 iulie 2008 al Direcției îmbunătățiri funciare, 

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și

Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale

nr. 689/2007 privind aprobarea cuantumului estimat al plafonului

maxim la hectar, unitar la nivel național, al subvențiilor de la

bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor

necesare desfășurării activității de irigații pentru sezonul de

irigații al anului 2008, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 580 din 23 august 2007, se modifică după cum

urmează:

— la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. — (1) Se aprobă cuantumul estimat al plafonului

maxim la hectar, unitar la nivel național, al subvențiilor de la

bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor

necesare desfășurării activității de irigații pentru sezonul de

irigații al anului 2008, în limita sumei de 700 lei la hectar.”

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

României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Dacian Cioloș

București, 1 august 2008.

Nr. 486.
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ANEXĂ

P R O C E D U R A

de accesare a informațiilor privind stingerea creanțelor fiscale, puse la dispoziția contribuabililor 

pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală

1. Informațiile cuprinse în Înștiințarea privind stingerea

creanțelor fiscale în urma distribuirii sumelor plătite în contul unic

și în Înștiințarea privind stingerea creanțelor fiscale, ale căror

modele au fost instituite prin Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.364/2007 privind emiterea prin intermediul

mijloacelor informatice a unor acte administrative, denumite în

continuare înștiințări, pot fi accesate de către contribuabili pe

pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

2. Înștiințările prevăzute la pct. 1 se emit și se pun la

dispoziția contribuabililor numai în situația în care sumele plătite

de către aceștia sunt în cuantum mai mic sau mai mare decât

obligațiile fiscale datorate.

3. În vederea asigurării accesului contribuabililor la

informațiile cuprinse în înștiințările emise, organul fiscal emitent

va afișa, până în data de 15 a fiecărei luni calendaristice, pe

pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală

anunțul în care se menționează că au fost emise înștiințările

pentru contribuabilii nominalizați în lista anexată la acesta.

4. Contribuabilii vor putea consulta înștiințările emise și

afișate pe pagina de internet a Agenției Naționale de

Administrare Fiscală astfel:

A. Identificarea contribuabililor și asigurarea confidențialității

informațiilor fiscale se vor face solicitându-se utilizatorului

următoarele informații aferente ultimului ordin de plată:

a) codul de identificare fiscală;

b) numărul documentului de plată;

c) data plății;

d) suma plătită.

B. Informațiile afișate sunt cele cuprinse în modelul de

înștiințare prevăzut de normele în vigoare.

C. Momentul la care contribuabilul s-a identificat prin

accesarea informațiilor puse la dispoziție pe pagina de internet

a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, captat de aplicația

informatică, este momentul la care se consideră comunicate

informațiile în cauză către destinatarul lor.

5. După luarea la cunoștință de către contribuabil a

informațiilor cuprinse în înștiințările emise de organul fiscal

competent, acestea pot fi utilizate în vederea corelării evidenței

fiscale cu evidența contabilă, precum și pentru a formula ulterior

contestație, în conformitate cu prevederile legale, după caz, prin

preluarea textului acestora pe suport hârtie.

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

O R D I N  

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont 

și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii august 2008

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 109/2008, ale pct. 3.2.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, ale Ordinului ministrului

economiei și finanțelor nr. 2.461/2007 privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat și procedurilor privind contractarea datoriei

publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark, ale Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat

emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările și completările

ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de

Banca Națională a României, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de

stat administrată de Banca Națională a României și ale Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice

și Banca Națională a României, 

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. — În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice în luna

august 2008 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de

trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, în

valoare nominală totală de 1.600 milioane lei, prevăzute în anexele

nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală de trezorerie și datorie publică va

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul economiei și finanțelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

București, 31 iulie 2008.

Nr. 2.307.



Cod ISIN**) Data licitației Data emisiunii Data scadenței

Maturitate   

Nr. ani 

Rata cupon  

%

Dobânda*)

acumulată   

— lei/titlu —

Valoarea 

nominală totală   

— lei —

RO0813DBN027 07.08.2008 11.08.2008 05.03.2013 5 8,25 359,38 400.000.000

RO0811DBN013 21.08.2008 25.08.2008 25.10.2011 3 8,00 666,67 400.000.000
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Art. 2. — Valoarea nominală individuală a unui certificat de

trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. — Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la

data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va

face după metoda cu preț multiplu.

Art. 4. — Certificatele de trezorerie cu discont pot fi

cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât

în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și

juridice.

Art. 5. — (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și

necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naționale

a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor

de stat administrată de Banca Națională a României, cu

modificările și completările ulterioare.

(3) Numărul de tranșe valorice la rate diferite ale

randamentului nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de

persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel

cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, în

calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naționale

a României nr. 13/2005, cu modificările și completările

ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o

pondere de 10% din totalul emisiunilor anunțate. Executarea

acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al

randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau

necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. — Prețul și randamentul se vor determina

utilizându-se următoarele formule:

d x r

P = 1 —          ;

360

Y = r/P,

în care:

P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadență;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. — Ofertele de cumpărare se depun la Banca

Națională a României, ce acționează în calitate de administrator

al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului

de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, până la ora 12,00.

Art. 8. — Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la

sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație

constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 9. — Evenimentele de plată aferente certificatelor de

trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile

Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri

de stat — SaFIR.

Art. 10. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre

plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi

nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără

obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc

în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat

și nu pot fi tranzacționate.

Art. 11. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1

este reglementat de legislația în vigoare.

Cod ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile

Valoarea emisiunii

— lei —

RO0809CTN0F8 13.08.2008 15.08.2008 13.02.2009 182 400.000.000

RO0809CTN0G6 27.08.2008 29.08.2008 28.08.2009 364 400.000.000

ANEXA Nr. 1

P R O S P E C T  D E  E M I S I U N E

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2008

Art. 1. — În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice

în luna august 2008, Ministerul Economiei și Finanțelor anunță

lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont,

astfel:

ANEXA Nr. 2

P R O S P E C T  D E  E M I S I U N E

al obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna august 2008

Art. 1. — În vederea finanțării și refinanțării datoriei publice în

luna august 2008, Ministerul Economiei și Finanțelor anunță

redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark

cu scadența la 3 și 5 ani, cu următoarele caracteristici:

Art. 2. — Valoarea nominală totală a emisiunii de obligațiuni

de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri

ulterioare ale acesteia. 

Art. 3. — Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de

stat de tip benchmark este de 10.000 lei.



Art. 4. — Dobânda (cuponul) se plătește anual la datele

specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul

ministrului economiei și finanțelor nr. 303/2008 privind

prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu

discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, aferente

lunii februarie 2008, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

Art. 5. — Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la

data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va

efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi

exprimată sub forma procentuală, cu patru zecimale.

Art. 6. — Obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi

cumpărate de către dealerii  primari, care vor depune oferte atât

în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și

juridice. 

Art. 7. — (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și

necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive  se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naționale

a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor

de stat administrată de Banca Națională a României, cu

modificările și completările ulterioare.

(3) Numărul cotațiilor de  preț nu este restricționat. 

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de

persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel

cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, în

calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive  se vor

indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii

Naționale a României nr. 13/2005, cu modificările și completările

ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive  într-o

pondere de 10% din totalul emisiunilor anunțate. Executarea

acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat prețului la care

s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau

necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. — Ofertele de cumpărare se depun la Banca

Națională a României, ce acționează în calitate de administrator

al  pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului

de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, până la ora 12,00.

Art. 9. — Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la

sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație

constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 10. — Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de

stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu

Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor

cu titluri de stat – SaFIR. 

Art. 11. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre

plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi

nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără

obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc

în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat

și nu pot fi tranzacționate.

Art. 12. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1

este reglementat de legislația în vigoare.
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*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.461/2007 privind

aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat și procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.

**) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe

piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară

administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A.

A C T E  A L E  B Ă N C I I

N A Ț I O N A L E  A  R O M Â N I E I

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

C I R C U L A R Ă

privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale 

a României, valabil în luna august 2008

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii

Naționale a României și ținând seama de evoluțiile macroeconomice și monetare

recente,

Banca Națională a României h o t ă r ă ș t e:

Pentru luna august 2008, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale

a României este de 10,00% pe an.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu

București, 1 august 2008.

Nr. 23.



A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E

— Prețuri pentru anul 2008 —

Suport fizic Suport electronic

Denumirea publicației Abonament Abonament Abonament Abonament Abonament

anual (lei) trimestrial (lei) lunar (lei) anual (lei) lunar (lei)

• Monitorul Oficial, Partea I, în limba română 1.670 428 150

960 90

• Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis* 285 — —

• Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară 1.500 375 — 420 40

• Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.250 562 — 720 65

• Monitorul Oficial, Partea a III-a 430 107 — 240 25

• Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.720 430 — 1.080 100

• Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.600 400 — 900 85

• Monitorul Oficial, Partea a VII-a 540 135 — 240 25

• Colecția Legislația României 450 112 — — —

• Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative 750 187 — — —

• Breviar legislativ 70 17 — 40 —

• Repertoriul actelor normative apărute în Partea I 120 — — — —

* Cu excepția numerelor bis de interes restrâns, disponibile prin comandă.

Prețurile includ TVA 9%.

Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele  societăți

de distribuție:

� COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A. — prin oficiile sale poștale

� ACTA LEGIS — S.R.L. — București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1, 

(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)

� INFO EUROTRADING — S.A. — București, Splaiul Independenței nr. 202A

(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)

� INTERPRESS SPORT — S.R.L. — București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33

(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)

� MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L. — București, str. Izvor nr. 78, et. 2

(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)

� M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256 

(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)

� PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 

(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)

� ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2

(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)

� ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II

(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)

� CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64 

(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)

� DIFSTARPRESS — S.R.L. — Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15

(telefon/fax: 0243/23.23.68)

� CURIER PRESS — S.A. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 

(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)

� MIMPEX — S.R.L. — Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1 

(telefon/fax: 0254/71.92.43)

� ROESTA — S.R.L. — Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18

(telefon/fax: 0248/72.11.43)

� VIAȚA LIBERĂ — S.A. — Galați, Str. Domnească nr. 68

(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)

� UNITATEA — S.R.L. — Alba Iulia, str. Traian nr. 26

(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)

� MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L. — București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)

(telefon/fax: 0318.06.20.33)

� CUGET LIBER — S.A. — Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5 

(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)

� SIMPEX LOGISTIC — S.R.L. — Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5 

(telefon/fax: 0242/31.89.29)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI  — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,

IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București 

(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,

bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589/6.VIII.2008 conține 16 pagini. Prețul: 1,25 lei ISSN 1453—4495

&JUYDGY|283213|


