
              ORDONANłĂ DE URGENłĂ   Nr. 67 din  3 iunie 2009 

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităŃi de petrol 

pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului 

Apărării NaŃionale şi Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, precum şi 
pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru 

unele cantităŃi de combustibili 

 

    Act de bază 
#B: OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 67/2009 
 
    Acte modificatoare 
#M1: OrdonanŃa Guvernului nr. 10/2010 
 
    Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu 
font italic. În faŃa fiecărei modificări sau completări este indicat actul 
normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma 
#M1. 
 

#CIN 
    NOTĂ: 
    OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 67/2009 a fost aprobată prin 
Legea nr. 337/2009. 
 

#B 
    Având în vedere insuficienŃa resurselor necesare finanŃării integrale de la 

bugetul de stat a cantităŃilor de petrol pentru turboreactoare, în scopul 

operării tehnicii de aviaŃie din dotarea Ministerului Apărării NaŃionale - 

Statul Major al ForŃelor Aeriene şi Ministerului AdministraŃiei şi Internelor - 

Inspectoratul General de AviaŃie, precum şi necesitatea eliberării spaŃiilor de 

depozitare a produsului sus-menŃionat pentru regruparea cantităŃii de 

motorină achiziŃionate ca stoc minim de siguranŃă, păstrată în custodie în 

spaŃiile SocietăŃii Comerciale "Petrom" - S.A., 

    în contextul actualei crize economico-financiare este necesară instituirea 

unor derogări, a căror reglementare nu poate fi amânată, în ceea ce priveşte 

termenul până la care se va achita contravaloarea taxei pe valoarea adăugată 
şi a accizelor suportate de către beneficiari pentru unele cantităŃi de 

combustibili, 

    toate aceste elemente vizând interesul general public şi constituind o 

situaŃie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, 
    în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituŃia României, republicată, 



 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanŃă de urgenŃă. 
 

    ART. 1 

    (1) Se aprobă scoaterea cantităŃii de 13.554 tone petrol pentru 

turboreactoare din stocul disponibil al rezervelor de stat, care va fi acordată, 
cu titlu gratuit, Ministerului Apărării NaŃionale şi Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor, potrivit anexei care face parte integrantă din 

prezenta ordonanŃă de urgenŃă. 
    (2) CantităŃile prevăzute în anexă pot fi diminuate în funcŃie de pierderile 

normale înregistrate pe perioada păstrării în rezerva de stat. 

    (3) Taxa pe valoarea adăugată va fi suportată de beneficiar. 

    ART. 2 

    (1) AdministraŃia NaŃională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune 

cantităŃile de petrol pentru turboreactoare, aprobate a fi scoase din rezervele 

de stat potrivit prevederilor art. 1, prin contul "Cheltuieli privind rezerva de 

stat şi de mobilizare", pe baza avizelor de însoŃire a mărfii, a proceselor-

verbale de predare-preluare, semnate de reprezentanŃii desemnaŃi de părŃi, şi 
a facturilor, documente în baza cărora se va face şi intrarea în patrimoniul 

instituŃiilor beneficiare. 

    (2) Pe factură se va menŃiona că nu se achită contravaloarea bunurilor, ci 

numai contravaloarea taxei pe valoare adăugată. 
    ART. 3 

    Prin derogare de la prevederile art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe 

valoarea adăugată intervine la data încasării de către AdministraŃia NaŃională 
a Rezervelor de Stat a contravalorii totale sau parŃiale a acestei taxe, dar nu 

mai târziu de 30 iunie 2010 inclusiv. 

    ART. 4 

    Preluarea şi transportul întregii cantităŃi de petrol pentru turboreactoare, 

aprobată a fi scoasă de la AdministraŃia NaŃională a Rezervelor de Stat, se va 

face prin grija Ministerului Apărării NaŃionale, cu decontarea de către 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, pe bază de document justificativ, a 

cheltuielilor cu transportul efectuate în beneficiul acestuia. 

    ART. 5 

    Depozitarea petrolului pentru turboreactoare destinat Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor - Inspectoratul General de AviaŃie se va face fără 
plată, până la epuizarea lui prin consum, în depozitele de combustibili pentru 

aviaŃie aparŃinând Ministerului Apărării NaŃionale. 

    ART. 6 



    Graficul de predare-preluare a produselor şi detaliile tehnice se vor stabili 

prin protocoale încheiate între părŃile interesate. 

    ART. 7 

    Pentru cantităŃile de combustibili prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 

649/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităŃi de 

combustibili care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului AdministraŃiei 

şi Internelor, taxa pe valoarea adăugată şi accizele datorate vor fi suportate 

de beneficiar, iar AdministraŃia NaŃională a Rezervelor de Stat va emite 

facturi în care se va menŃiona că nu se achită contravaloarea bunurilor, ci 

numai contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor. 

    ART. 8*) 

    (1) Prin derogare de la prevederile art. 134^2 din Legea nr. 571/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru cantităŃile de combustibili 

prevăzute la art. 7, exigibilitatea taxei pe valoare adăugată intervine la data 

încasării de către AdministraŃia NaŃională a Rezervelor de Stat a 

contravalorii totale sau parŃiale a acestei taxe, dar nu mai târziu de 30 iunie 

2010 inclusiv. 

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 193 din Legea nr. 571/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru cantităŃile de combustibili 

prevăzute la art. 7, termenul de plată a accizelor este până la data de 30 iunie 

2010 inclusiv. 

    (3) Pentru situaŃia prevăzută la alin. (2) nu se aplică prevederile art. 221 

din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

#CIN 
    *) Conform articolului unic din OrdonanŃa Guvernului nr. 10/2010 
(#M1), termenele prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) din OrdonanŃa de 
urgenŃă a Guvernului nr. 67/2009 se prorogă până la data de 30 iunie 2011 
inclusiv. 
 

#B 
    ANEXA 1 

 

                                 SITUAłIA 

privind cantităŃile de petrol pentru turboreactoare aprobate a fi scoase din 

stocul disponibil al rezervelor de stat 

 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

| CantităŃi/ | Tipul de petrol      |         InstituŃiile beneficiare         

| 



| Tone       | pentru turboreactoare|                                          

| 

|____________|______________________|__________________________________

________| 

|   6.732    |          TH          | Ministerul Apărării NaŃionale -          

| 

|            |                      | Statul Major al ForŃelor Aeriene         

| 

|____________|______________________|__________________________________

________| 

|   4.822    |          T1          | Ministerul Apărării NaŃionale -          

| 

|            |                      | Statul Major al ForŃelor Aeriene         

| 

|____________|______________________|__________________________________

________| 

|   2.000    |          TH          | Ministerul AdministraŃiei şi 

Internelor -| 

|            |                      | Inspectoratul General de AviaŃie         

| 

|____________|______________________|__________________________________

________| 
 

                              --------------- 


