
ORDIN Nr. 577 din 18 mai 2015
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010
pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum

alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de
perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv

animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii
şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură

fiscală
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 369 din 27 mai 2015

Având  în  vedere  dispoziţiile  art.  10  alin.  (4)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  34/2009  privind
organizarea  şi  funcţionarea  Ministerului  Finanţelor  Publice,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,
ţinând cont de prevederile art. 129 alin. (7), precum şi de cele ale art. 159 alin. (4) din Ordonanţa
Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

ART. I
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare,
în  regim  de  urgenţă,  a  bunurilor  de  consum alimentar  şi  a  materiilor  prime necesare  pentru
prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd
din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul
aplicării  măsurilor asigurătorii  şi/sau executorii  prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8
octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 3
Direcţiile  generale  regionale  ale  finanţelor  publice,  organele  fiscale  teritoriale  subordonate
acestora, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin."
2. La anexa nr. 1, punctul 4 se abrogă.
3. La anexa nr. 1, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:
"16^1. Prevederile  pct.  13 şi  16 nu se aplică în cazul  organelor de control  din cadrul  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală a
vămilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, organele fiscale teritoriale subordonate
acestora, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili."
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucureşti, 18 mai 2015.
Nr. 577.


