
ORDIN   Nr. 2357 din 12 decembrie 2007
privind persoanele împuternicite s  constate contraven iile i s  aplice amenzile

pentru nerespectarea unor reglement ri emise de Ministerul Economiei i
Finan elor

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 876 din 20 decembrie 2007

    În temeiul dispozi iilor art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor, cu modific rile i
complet rile ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) din Legea contabilit ii nr. 82/1991,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Constatarea contraven iei prev zute la art. 41 pct. 2 lit. d^1), e) i f) din Legea
contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, i
aplicarea amenzii stabilite de art. 42 alin. (1) din aceea i lege se fac de c tre organele de
inspec ie fiscal i comisarii G rzii Financiare, precum i de alte persoane împuternicite
din cadrul Ministerului Economiei i Finan elor.
    ART. 2
    Se împuternice te personalul încadrat în serviciul/biroul/compartimentul cu atribu ii în
primirea i centralizarea situa iilor financiare ale contribuabililor din cadrul unit ilor
fiscale s  constate i s  aplice sanc iunea prev zut  la art. 1.
    ART. 3
    Direc ia general  de inspec ie fiscal , Direc ia general  proceduri pentru administrarea
veniturilor, direc iile generale ale finan elor publice jude ene i a municipiului Bucure ti,
precum i Direc ia general  de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   p. Ministrul economiei i finan elor,
                               C lin Doica,
                              secretar de stat

    Bucure ti, 12 decembrie 2007.
    Nr. 2.357.


