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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 117
din 15 martie 2022

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 235 alin. (6)
din Codul de procedură penală
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Mihaela Ionescu

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Marinela Mincă.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 235 alin. (6) din Codul de procedură penală,
excepție ridicată de Duran Ali, Emil Bucur Alexandru, Gabriela
Trandafir, Sevim Ali, Erhan Suliman, Ali Iuseim, Felicia Curte,
Neli Alexandru și de Iuliana Dumitru în Dosarul
nr. 4.523/118/2017 al Curții de Apel Constanța — Secția penală
și pentru cauze penale cu minori și de familie și care formează
obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.765D/2019.
2. La apelul nominal lipsesc autorii excepției, față de care
procedura de înștiințare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de
neconstituționalitate. În acest sens apreciază că textul de lege
supus controlului de constituționalitate este clar, iar împrejurarea
că legiuitorul nu a avut în vedere, în mod expres, judecătorul de
drepturi și libertăți de la instanța care soluționează contestația,
în ipoteza specificată de autori, semnifică faptul că încheierea
pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la prima
instanță se bucură de legalitate și temeinicie, astfel încât nu mai
este condiționată de rigorile specifice unei cereri de prelungire
a măsurii arestării preventive, formulată în primă instanță.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
4. Prin Încheierea din 19 iulie 2017, pronunțată în Dosarul
nr. 4.523/118/2017, Curtea de Apel Constanța — Secția
penală și pentru cauze penale cu minori și de familie a
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 235 alin. (6) din
Codul de procedură penală. Excepția a fost ridicată Duran Ali,
Emil Bucur Alexandru, Gabriela Trandafir, Sevim Ali, Erhan
Suliman, Ali Iuseim, Felicia Curte, Neli Alexandru și de Iuliana
Dumitru într-o cauză având ca obiect soluționarea contestației
formulate de aceștia împotriva încheierii pronunțate de
judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului
Constanța, prin care, printre altele, s-a admis în parte
propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive formulată
de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism — Serviciul Teritorial Constanța și, în baza
art. 236 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, s-a dispus
prelungirea arestării preventive pe o durată de 30 de zile.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii
acesteia susțin, în esență, că textul de lege criticat este neclar,
întrucât nu se înțelege dacă este vorba de judecătorul de
drepturi și libertăți de la instanța de fond sau dacă noțiunea de
„judecător de drepturi și libertăți” include și judecătorul de
drepturi și libertăți de la instanța de control judiciar. Apreciază că
sintagma „judecătorul de drepturi și libertăți” se referă atât la
judecătorul care judecă în fond propunerea de prelungire a
măsurii arestării preventive, cât și la judecătorul de drepturi și
libertăți de la instanța de control judiciar, astfel încât contestația
formulată se judecă până la expirarea mandatului anterior
(s.n. a duratei măsurii arestării preventive).
6. Curtea de Apel Constanța — Secția penală și pentru
cauze penale cu minori și de familie apreciază că excepția
de neconstituționalitate este neîntemeiată.
7. 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.
8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.
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, reține următoarele:
9. 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, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 235 alin. (6) din Codul de procedură penală, cu
următorul conținut: „Judecătorul de drepturi și libertăți se
pronunță asupra propunerii de prelungire a arestării preventive
înainte de expirarea duratei acesteia.”
11. Autorii excepției de neconstituționalitate invocă atât
dispozițiile constituționale ale art. 1 alin. (5) privind statul român,
ale art. 11 alin. (1) și (2) referitor la dreptul internațional și dreptul
intern, ale art. 20 cu referire la tratatele internaționale privind
drepturile omului și ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul părților
la un proces echitabil, cât și prevederile art. 6 privind dreptul la
un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale.
12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
reține că normele procesual penale criticate referitoare la
procedura prelungirii arestării preventive în cursul urmăririi
penale prevăd că judecătorul de drepturi și libertăți se pronunță
asupra propunerii de prelungire a arestării preventive înainte de
expirarea duratei acesteia. Autorii excepției de neconstituționalitate
consideră că sintagma „judecătorul de drepturi și libertăți” se
referă atât la judecătorul care judecă în fond propunerea de
prelungire a măsurii arestării preventive, cât și la judecătorul de
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drepturi și libertăți de la instanța de control judiciar, astfel că și
contestația se judecă până la expirarea duratei măsurii arestării
preventive.
13. Față de susținerile autorilor excepției, Curtea reține că
art. 204 din Codul de procedură penală constituie sediul materiei
în ceea ce privește calea de atac împotriva încheierilor prin care
se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi
penale. În vederea garantării accesului la justiție, dreptului la un
proces echitabil și dreptului la apărare, normele procesual
penale menționate anterior reglementează contestația ca fiind
calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra
măsurilor preventive în cursul urmăririi penale, precum și
procedura de soluționare a contestației astfel invocate.
14. Totodată, Curtea reține că legea procesual penală
anterioară (din 1968) reglementa procedura prelungirii arestării
preventive dispuse în cursul urmăririi penale în art. 159. Potrivit
alin. 8 al acestui articol, „Încheierea prin care s-a hotărât asupra
prelungirii arestării poate fi atacată cu recurs de procuror sau
de inculpat în termen de 24 de ore de la pronunțare, pentru cei
prezenți, sau de la comunicare, pentru cei lipsă. Recursul se
soluționează înainte de expirarea duratei arestării preventive
dispuse anterior încheierii atacate”. Prin Decizia nr. 25 din
2 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I,
nr. 372 din 3 iunie 2009, pronunțată de Înalta Curte de Casație
și Justiție, în cadrul soluționării unui recurs în interesul legii, s-a
statuat că dispozițiile art. 159 alin. 8 fraza a II-a din Codul de
procedură penală din 1968 se interpretează în sensul că
sintagma folosită de legiuitor „înainte de expirarea duratei
arestării preventive dispuse anterior încheierii atacate” are
caracter imperativ, și nu de recomandare, așa încât „recursul
declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus admiterea sau
respingerea propunerii de prelungire a măsurii arestării
preventive va fi soluționat întotdeauna înainte de expirarea
duratei arestării preventive dispuse anterior încheierii atacate”.
15. Curtea observă că sintagma „înainte de expirarea duratei
arestării preventive” a fost preluată și în noua reglementare
referitoare la calea de atac împotriva încheierilor prin care se
dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale,
în ceea ce privește contestația formulată de procuror împotriva
încheierii prin care s-a dispus respingerea propunerii de
prelungire a arestării preventive [art. 204 alin. (5) din Codul de
procedură penală]. Așa încât, având în vedere prevederile
art. 4741 din Codul de procedură penală, Curtea reține că
rațiunile care au justificat pronunțarea Deciziei nr. 25 din 2 iunie
2008 de către Înalta Curte de Casație și Justiție se mențin și în
prezent, astfel că subzistă caracterul obligatoriu al dezlegării
date problemei de drept cu privire la dispozitivul deciziei
menționate relativ la caracterul imperativ al sintagmei „înainte
de expirarea duratei arestării preventive”.
16. De asemenea, Curtea reține că, prin Decizia nr. 275 din
23 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 825 din 10 octombrie 2019, paragrafele 25—27, a
observat că, potrivit dispozițiilor art. 204 alin. (4) și (5) din Codul
de procedură penală, contestația formulată de inculpat
(împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea
unei măsuri preventive) se soluționează în termen de 5 zile de
la înregistrare, iar contestația formulată de procuror împotriva
încheierii prin care s-a dispus respingerea propunerii de
prelungire a arestării preventive, revocarea unei măsuri
preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă
măsură preventivă se soluționează înainte de expirarea duratei
măsurii preventive dispuse anterior. Curtea a reținut însă că,
potrivit practicii judiciare, „atât contestația formulată de inculpat,
cât și cea formulată de procuror trebuie soluționate înainte de
expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior în cauză,
chiar dacă textul de lege ar diferenția aparent modul de
soluționare a celor două categorii de contestații. Prin
reglementarea expresă a unui termen de 5 zile de la
înregistrare, legiuitorul a intenționat să protejeze suplimentar
inculpatul sub aspectul evitării unor eventuale situații de
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incertitudine cu privire la posibilitatea exercitării depline a
drepturilor și libertăților sale; nu există de altfel niciun argument
pentru care contestația formulată de inculpat să poată fi
soluționată și după data expirării duratei măsurii preventive
anterior dispuse, iar cea formulată de procuror să fie judecată
înainte de acest moment. O altă interpretare ar aduce atingere
principiului egalității armelor în fața judecătorului cu privire la
măsurile preventive ce pot fi dispuse pe parcursul soluționării
cauzei, în dezacord cu jurisprudența națională, dar și cu
jurisprudența europeană (cauzele Tarău împotriva României,
Hotărârea din 24 februarie 2009; Catal împotriva Turciei,
Hotărârea din 17 aprilie 2012 etc.). Prin urmare, în cazul în care
contestația inculpatului formulată împotriva unei încheieri prin
care s-a înlocuit o măsură preventivă cu alta este soluționată
după expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior,
aceasta din urmă se constată încetată de drept la împlinirea
termenului” (minuta întâlnirii președinților secțiilor penale ale
Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel cu procuroriișefi secție judiciară de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție și parchetelor de pe lângă curțile de
apel, 21—22 noiembrie 2016, pct. 25).
17. În considerentele Deciziei nr. 275 din 23 aprilie 2019,
Curtea a apreciat că stabilirea acestor elemente nu permite însă
să se ajungă la concluzia că termenul de 5 zile prevăzut de
legiuitor în cazul soluționării contestației formulate de către
inculpat este un termen de recomandare. Dimpotrivă, acest
termen trebuie respectat în cazul în care durata de timp de la
data înregistrării contestației formulate de către inculpat și până
la expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior este mai
mare de 5 zile. Numai în cazul în care această durată este mai
mică de 5 zile soluționarea contestației formulate de către
inculpat se va face înainte de expirarea duratei măsurii
preventive dispuse anterior, practic, într-un termen mai mic de
5 zile (a se vedea, în același sens, și Decizia nr. 827 din
12 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 335 din 24 aprilie 2020, paragrafele 20 și 21).
18. Așa încât, interpretând coroborat dispozițiile art. 204 și
ale art. 235 din Codul de procedură penală și având în vedere
considerentele mai sus enunțate, Curtea constată că cele
statuate prin Decizia nr. 275 din 23 aprilie 2019, precitată, sunt
aplicabile și în prezenta cauză. Curtea nu poate reține existența
unui regim juridic diferit aplicabil procurorului și inculpatului, sub
aspectul termenului de soluționare a contestațiilor formulate de
aceștia împotriva încheierilor prin care se dispune asupra
măsurilor preventive în cursul urmăririi penale, de natură a
încălca dreptul inculpatului la un proces echitabil, întrucât se
impune ca normele procesual penale să fie interpretate în
sensul că termenul de 5 zile, prevăzut la art. 204 alin. (4) din
Codul de procedură penală, reprezintă o garanție suplimentară,
reglementată în favoarea inculpatului, în scopul evitării unor
eventuale situații de incertitudine cu privire la posibilitatea
acestuia de a-și apăra drepturile și interesele procesuale. Astfel,
contestația formulată de inculpat, conform art. 204 alin. (1) din
Codul de procedură penală, nu va putea fi soluționată și după
data expirării duratei măsurii preventive anterior dispuse, iar cea
formulată de procuror nu poate să fie judecată înaintea
momentului anterior menționat. Prin urmare, termenul de 5 zile,
prevăzut la art. 204 alin. (4) din Codul de procedură penală,
trebuie respectat în cazul în care durata de timp de la data
înregistrării contestației formulate de către inculpat și până la
expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior este mai
mare de 5 zile, iar în situația în care această durată este mai
mică de 5 zile contestația formulată de către inculpat, conform
art. 204 alin. (1) din Codul de procedură penală, va fi soluționată,
într-un termen mai mic de 5 zile, înainte de expirarea duratei
măsurii preventive dispuse anterior.
19. Având în vedere aceste considerente, Curtea constată
că normele procesual penale criticate sunt în acord cu
dispozițiile constituționale invocate.
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20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și 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,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Duran Ali, Emil Bucur Alexandru, Gabriela
Trandafir, Sevim Ali, Erhan Suliman, Ali Iuseim, Felicia Curte, Neli Alexandru și de Iuliana Dumitru în Dosarul nr. 4.523/118/2017
al Curții de Apel Constanța — Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie și constată că dispozițiile art. 235
alin. (6) din Codul de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Curții de Apel Constanța — Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie și se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 15 martie 2022.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu

ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control la frontieră
a Autorității Vamale Române
Constatând, pe fondul situației de conflict armat generate de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, al blocării
porturilor ucrainene de la Marea Neagră și Marea Azov și al închiderii navigației pe Canalul Bâstroe, că fluxurile de mărfuri la nivel
regional s-au modificat,
văzând creșterea semnificativă a volumului de mărfuri care trec frontiera României cu Ucraina și cu Republica Moldova,
precum și în porturile de la Marea Neagră și timpii mari de așteptare pentru îndeplinirea formalităților vamale și efectuarea
controlului vamal la trecerea frontierei,
luând în considerare că implementarea măsurilor identificate pentru fluidizarea traficului de mărfuri și reducerea timpilor
de așteptare necesită suplimentarea în regim de urgență a personalului vamal care efectuează activități de control la frontieră sau
activități conexe controlului la frontieră,
având în vedere necesitatea ocupării cu celeritate a funcțiilor publice din cadrul autorității vamale, prin raportare la nevoia
de personal care să contribuie de urgență la creșterea capacității de control la frontieră a Autorității Vamale Române,
ținând cont de faptul că aplicarea procedurii și termenelor prevăzute în legislația națională în vigoare la acest moment
pentru ocuparea funcțiilor publice ar conduce la întârzieri în implementarea măsurilor identificate pentru fluidizarea traficului de
mărfuri și reducerea timpilor de așteptare,
ținând seama de faptul că războiul din Ucraina generează o criză alimentară și afectează securitatea alimentară globală,
iar neadoptarea unor măsuri în regim de urgență și nerezolvarea problemelor stringente identificate ar putea conduce la întârzieri
în expedierea mărfurilor, afectând securitatea aprovizionării cu alimente atât a Uniunii Europene, cât și la nivel mondial, precum
și aprovizionarea Ucrainei cu bunuri de primă necesitate,
având în vedere că aspectele sus-menționate vizează un interes public și strategic, constituind o situație de urgență și
extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,
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în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. 1. — Numărul maxim de posturi pentru aparatul central
al Autorității Vamale Române și structurile teritoriale stabilit prin
Hotărârea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea și
funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea
pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului
nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor
civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional
se suplimentează cu 324 de posturi pe o perioadă determinată
până la încetarea situației care generează un aflux masiv de
mărfuri și persoane la frontiera României cu Ucraina și
Republica Moldova, precum și în porturile de la Marea Neagră,
dar nu mai mult de 3 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență.
Art. 2. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 618 alin. (2)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și
de la prevederile articolului unic alin. (1) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor
măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar,
începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență și până la încetarea situației care generează un aflux
masiv de mărfuri și persoane la frontiera României cu Ucraina
și Republica Moldova, precum și în porturile de la Marea
Neagră, dar nu mai mult de 3 ani de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență, pentru ocuparea funcțiilor
publice vacante și temporar vacante nou-înființate potrivit art. 1,
se pot organiza și desfășura concursuri, cu obligația de a
înștiința Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu privire la
organizarea acestora cu cel puțin 13 zile înainte de data
desfășurării probei scrise a concursului.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 618 alin. (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările
și completările ulterioare, pentru funcțiile publice prevăzute la
alin. (1) anunțul privind concursul se publică pe pagina de
internet a Autorității Vamale Române, respectiv a Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici, cu cel puțin 10 zile înainte de
data desfășurării probei scrise a concursului.
Art. 3. — Procedura de organizare și desfășurare a
concursurilor pentru funcțiile publice prevăzute la art. 1 este cea

prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,
cu următoarele excepții:
a) Autoritatea Vamală Română are obligația de a constitui
comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor cu
cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării probei scrise a
concursului;
b) candidații depun dosarul de concurs la secretarul comisiei
de concurs, în termen de 8 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a Autorității Vamale Române, care conține în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și
completările ulterioare;
c) comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de
concurs, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs,
în termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut
la lit. b).
Art. 4. — Prevederile art. 599 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
se aplică în mod corespunzător.
Art. 5. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 374
alin. (2) și art. 375 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, numirea
în funcțiile publice nou-înființate potrivit art. 1 se face prin act
administrativ al conducătorului Autorității Vamale Române, cu
încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru
aparatul central al Autorității Vamale Române și structurile
teritoriale, iar raporturile de serviciu ale funcționarilor publici
numiți în funcțiile publice ca urmare a rezultatului concursului
organizat și desfășurat în condițiile prevăzute la art. 2 și 3
încetează de drept potrivit prevederilor art. 517 lit. k) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările
și completările ulterioare, la data expirării termenului menționat
la art. 1.
(2) Drepturile salariale ale personalului încadrat conform
alin. (1) se stabilesc potrivit prevederilor Legii-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul finanțelor,
Mihai Diaconu,
secretar de stat
București, 30 iunie 2022.
Nr. 103.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Nr. 1.190 din 30 iunie 2022

AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ
Nr. 4.625 din 30 iunie 2022

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național
privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport
Având în vedere prevederile art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 741.012 din 30.06.2022,
în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului
național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative,
în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 237/2022 privind
organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian
internațional,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală și președintele Autorității Vamale Române emit următorul ordin:
Art. 1. — (1) Aplicația informatică de gestiune a
transporturilor cu risc fiscal ridicat, parte a Sistemului național
RO e-Transport, este disponibilă în sistemul informatic Spațiul
privat virtual, denumit în continuare SPV. Operatorii economici
care se înregistrează în SPV pentru utilizarea Sistemului
RO e-Transport se supun prevederilor Ordinului președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.090/2022
privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace
electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central
și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără
personalitate juridică.
(2) Se aprobă Procedura de utilizare și funcționare a
sistemului național privind monitorizarea transporturilor de

bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și categoriile de
vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal
ridicat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
(3) Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul
monitorizării în sistemul RO e-Transport sunt cele care au o
masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu
bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare
de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei,
aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul
transportului.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Lucian-Ovidiu Heiuș

Președintele Autorității Vamale Române,
Bogdan-Lari Mihei
ANEXĂ

PROCEDURĂ

de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri
cu risc fiscal ridicat RO e-Transport
ARTICOLUL 1
Dispoziții generale

(1) Prezenta procedură stabilește cadrul de utilizare și
funcționare a sistemului național privind monitorizarea
transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.
(2) Sistemul național privind monitorizarea transporturilor de
bunuri RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli
și aplicații informatice având drept scop monitorizarea
transporturilor de bunuri pe teritoriul național.
(3) Sistemul RO e-Transport este gestionat de către
Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare
Fiscală și Centrul Național pentru Informații Financiare.
(4) Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Transport,
operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul privat
virtual (SPV), în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin

reprezentant desemnat ori prin împuternicit, cu respectarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de
comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță
între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele
juridice și alte entități fără personalitate juridică.
ARTICOLUL 2
Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat
în Sistemul RO e-Transport

(1) Categoriile de operațiuni de transport al bunurilor cu risc
fiscal ridicat pe teritoriul național sunt cele prevăzute la art. 2
pct. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022
pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea
transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat
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RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative.
(2) Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat în
Sistemul RO e-Transport se face de operatorii economici
prevăzuți la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 41/2022, în nume propriu sau prin reprezentant
legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.
(3) Pentru declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal
ridicat, declarantul poate utiliza mijloacele de identificare
electronică pentru accesarea SPV, pentru:
a) interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului
cu Sistemul RO e-Transport, utilizând o serie de microservicii
expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);
b) utilizarea aplicației puse la dispoziție în mod gratuit de
către Ministerul Finanțelor.
(4) Documentația tehnică pentru microserviciile și aplicația
prevăzute la alin. (3) este disponibilă la adresa web
http://etransport.mfinante.ro.
(5) În urma transmiterii datelor aferente unui transport de
bunuri cu risc fiscal ridicat, Sistemul RO e-Transport atribuie
automat un număr unic de identificare (UIT), utilizat ca referință
în cadrul proceselor și operațiunilor specifice sistemului.
ARTICOLUL 3
Date declarate în Sistemul RO e-Transport

(1) În Sistemul RO e-Transport sunt înregistrate date
referitoare la expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea,
caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor
transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire
la mijlocul de transport utilizat și transportator, data declarată
pentru începerea transportului, precum și codul UIT generat.
(2) Sistemul RO e-Transport permite utilizatorului să
selecteze contribuabilul pentru care declară datele
transporturilor cu risc fiscal ridicat în funcție de drepturile pe care
acesta le deține.
(3) În raport cu tipul transporturilor de bunuri cu risc fiscal
ridicat prevăzute la art. 2 pct. 9 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 41/2002, declarantul va selecta tipul operațiunii
comerciale desfășurate în funcție de care aplicația informatică
va activa câmpuri specifice de date.
(4) În cazul în care în cadrul unei relații comerciale sunt
transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri, în
Sistemul RO e-Transport vor fi declarate toate categoriile de
bunuri transportate, pentru acestea sistemul urmând să
genereze un singur cod UIT.
(5) În cazul unui transport în sistem grupaj, codurile UIT
atribuite prin declararea datelor în Sistemul RO e-Transport vor
fi preluate în mod corespunzător pe documentele de transport
aferente fiecărei relații comerciale care include bunuri cu risc
fiscal ridicat.
ARTICOLUL 4
Transmiterea datelor în Sistemul RO e-Transport

(1) Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat
prin utilizarea modalității prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) se face
prin transmiterea unui fișier XML.
(2) După transmiterea fișierului XML, Sistemul RO
e-Transport efectuează, în mod automat, următoarele
operațiuni:
a) verificări și validări privind structura și sintaxa;
b) verificări semantice.
(3) După efectuarea operațiunilor de la alin. (2) se generează
un mesaj de răspuns.
(4) În situația în care drept urmare a operațiunilor prevăzute
la alin. (2) nu sunt identificate erori, se aplică semnătura
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electronică a Ministerului Finanțelor, care atestă primirea
declarației în Sistemul RO e-Transport. Exemplarul original al
declarației se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnătura
electronică a Ministerului Finanțelor, care este pus la dispoziția
declarantului sub forma unui fișier arhivă de tip zip.
(5) În situația în care drept urmare a operațiunilor prevăzute
la alin. (2) sunt identificate erori, declarația nu se consideră
transmisă în sistem, declarantul primind un fișier de tip XML ce
conține erorile identificate, însoțit de semnătura electronică a
Ministerului Finanțelor, sub forma unui fișier arhivă de tip zip.
(6) După efectuarea verificărilor automate, fișierele prevăzute
la alin. (4) și (5) vor fi disponibile în sistem pentru descărcare
pe o perioadă de 60 de zile de la momentul generării, iar ulterior
vor fi arhivate electronic în conformitate cu prevederile legale în
vigoare și eliberate la cerere.
(7) Fișierul prevăzut la alin. (4) va fi disponibil în sistem
pentru descărcare, pe perioada indicată la alin. (6), și în cazul în
care declararea a avut loc prin utilizarea aplicației prevăzute la
art. 2 alin. (3) lit. b).
ARTICOLUL 5
Notificarea părților implicate

(1) Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se notifică
informații către părțile implicate în transportul pe teritoriul
național al bunurilor cu risc fiscal ridicat.
(2) Notificarea se face prin intermediul SPV, persoanelor din
România altele decât declarantul, și conține următoarele date:
declarantul, transportatorul, beneficiarul, data declarată pentru
începerea transportului, numărul de înmatriculare al mijlocului
de transport și codul UIT.
ARTICOLUL 6
Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează
a fi confiscate

(1) Dacă cu ocazia constatării contravenției este prezentată
factura de vânzare, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi
confiscate va fi egală cu valoarea bunurilor cu risc fiscal
nedeclarate în Sistemul Ro e-Transport stabilită în factura de
vânzare a respectivelor bunuri.
(2) Dacă cu ocazia constatării contravenției nu este
prezentată factura de vânzare, contravaloarea bunurilor ce
urmează a fi confiscate va fi egală cu valoarea bunurilor cu risc
fiscal a precedentei achiziții de produse similare.
(3) În situația în care, cu ocazia constatării contravenției, nu
este prezentată factura de vânzare și nu are achiziții de produse
similare, contravaloarea bunurilor va fi determinată automat ca
valoare medie a bunurilor cu risc fiscal ridicat declarate în
săptămâna anterioară în Sistemul RO e-Transport pentru
bunurile cu risc fiscal ridicat din aceeași categorie.
(4) Dacă nu sunt întrunite condițiile de la alin. (1)—(3),
contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscate va fi egală
cu valoarea la prețul pieței a bunurilor cu risc fiscal similare.
(5) Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a
fi confiscate se realizează în ordinea prevăzută la alin. (1)—(4).
ARTICOLUL 7
Precizări referitoare la transporturile bunurilor cu risc fiscal
ridicat efectuate de către producătorii agricoli persoane fizice

Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând
produse agricole, efectuate de către producătorii agricoli
persoane fizice de la locul de deținere la locul de comercializare,
așa cum sunt definite la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței
produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările
ulterioare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2022 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

Denumirea publicației
12 luni

3 luni

1 lună

1.

Monitorul Oficial, Partea I

1.380

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

1.640

150

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

2.460

220

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

470

50

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

1.880

170

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

1.750

160

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

600

55

380

138

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2022 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

550

1.380

3.450

8.280

18.220

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

70

180

450

1.080

2.380

650

1.630

4.080

9.790

21.540

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia

100 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
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