
               ORDONANTA nr. 4 din 8 ianuarie 2004 
privind acordarea de facilitati fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia 
sistemelor de comunicatii si informatica ale NATO in Romania 
Emitent      : GUVERNUL 
Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2004 
 
    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 
559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, 
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. 
 
    ART. 1 
    Echipamentele si materialele introduse in Romania in numele si pentru Agentia NATO de 
Comanda, Control si Consultanta (NC3A), pentru implementarea proiectelor privind extensia 
sistemelor de comunicatii si informatica ale NATO in Romania, sunt scutite de la plata 
drepturilor de import. 
    ART. 2 
    Persoanele juridice straine care desfasoara activitati in numele si pentru Agentia NATO de 
Comanda, Control si Consultanta (NC3A), pentru implementarea proiectelor privind extensia 
sistemelor de comunicatii si informatica ale NATO in Romania, sunt scutite de la plata 
impozitelor directe pentru veniturile realizate din aceste activitati. 
    ART. 3 
    (1) Livrarile de echipamente si materiale si prestarile de servicii pentru Agentia NATO de 
Comanda, Control si Consultanta (NC3A), precum si persoanele desemnate de aceasta sa le 
achizitioneze pentru si in numele agentiei, destinate implementarii proiectelor privind extensia 
sistemelor de comunicatii si informatica ale NATO in Romania, sunt scutite de taxa pe 
valoarea adaugata. 
    (2) Furnizorii si/sau prestatorii vor deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor 
si/sau serviciilor achizitionate, destinate acestor operatiuni. 
    (3) Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza in conformitate cu 
procedura stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice. 
    ART. 4 
    Echipamentele si materialele prevazute la art. 1 si 3 raman in proprietatea NATO. 
    ART. 5 
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I. 
    ART. 6 
    Prezenta ordonanta ramane in vigoare pana la data ratificarii de catre Romania a Acordului 
privind Statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, reprezentantilor nationali si 
staff-ului international, semnat la Ottawa la 20 septembrie 1951. 
 
                                 PRIM-MINISTRU 
                                 ADRIAN NASTASE 
 
                                Contrasemneaza: 
                                --------------- 
                         Ministrul apararii nationale, 
                               Ioan Mircea Pascu 
 
                         Ministrul afacerilor externe, 



                                 Mircea Geoana 
 
                         Ministrul finantelor publice, 
                            Mihai Nicolae Tanasescu 
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