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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 628/2.IX.2011
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ
pentru modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001
privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
Art. I. — Articolul 7 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001
privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie
2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 7. — (1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul
fiscal se scot din evidență dacă se află în următoarele situații:
a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt sancționate de
lege;
b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească
constatată prin hotărâre judecătorească;
c) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancționate ca
infracțiuni și nu au mai săvârșit fapte de această natură într-o
perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act
prin care au fost sancționate aceste fapte;
d) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancționate drept
contravenții, cu excepția faptelor prevăzute la lit. e), și nu au mai
săvârșit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă
de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care
au fost sancționate aceste fapte, cu condiția achitării
cuantumului amenzilor contravenționale. În situația în care
cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă,
scoaterea din evidență se realizează la data achitării amenzilor
sau după împlinirea unui termen de 5 ani de la data rămânerii
definitive a ultimului act prin care au fost sancționate aceste
fapte, în situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat;
e) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancționate drept
contravenții la regimul produselor accizabile și nu au mai
săvârșit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă

de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care
au fost sancționate aceste fapte;
f) au fost stinse creanțele fiscale datorate ca urmare a
atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau
insolvent. Data scoaterii din evidență este data stingerii
creanțelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data
comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă
în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac. În situația
în care creanțele fiscale nu au fost stinse în termen de 5 ani de
la comunicarea deciziei, scoaterea din evidență se realizează
începând cu această dată;
g) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data
scoaterii din evidență este data reactivării contribuabilului în
situația în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazul
prevăzut la art. 78 alin. (5) lit. a) din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, sau data împlinirii unui
termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului în situația
în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazurile prevăzute
la art. 78 alin. (5) lit. b) sau c) din ordonanța mai sus menționată;
h) decesul, respectiv radierea contribuabilului.
(2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflați în
una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) există și alte mențiuni
cu privire la alte fapte, se șterg numai mențiunile care impun
scoaterea din evidență.”
Art. II. — Prevederile art. I se aplică și în ceea ce privește
scoaterea din evidență a faptelor și situațiilor înscrise în cazierul
fiscal la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, dacă sunt
îndeplinite condițiile prevăzute de acesta.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică,
dezvoltarea tehnologică și inovare
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
Articol unic. — Legea nr. 206/2004 privind buna conduită
în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din
4 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — (1) Buna conduită în activitățile de cercetare
științifică, dezvoltare tehnologică și de inovare, denumite în

continuare activități de cercetare-dezvoltare, se bazează pe un
ansamblu de norme de bună conduită și de proceduri destinate
respectării acestora.
(2) Normele de bună conduită sunt prevăzute în prezenta
lege și sunt completate și detaliate în Codul de etică și
deontologie profesională al personalului de cercetaredezvoltare, denumit în continuare Codul de etică, prevăzut de
Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-

