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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 161
din 22 mai 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 207 din Codul penal ºi ale art. 4
ºi art. 37 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Gabriela Ghiþã
Ñ procuror
Cristina Radu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 207 din Codul penal ºi ale art. 4 ºi
art. 37 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, excepþie ridicatã
de Teofil Haica în Dosarul nr. 5.599/2000 al Judecãtoriei
Timiºoara.
La apelul nominal se prezintã autorul excepþiei, asistat
de avocat Ionel Iordache, lipsind celelalte pãrþi, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Avocatul autorului excepþiei de neconstituþionalitate pune
concluzii de admitere a acesteia, arãtând cã normele
juridice prin care este reglementat statutul avocatului oferã
o protecþie insuficientã în cadrul exercitãrii acestei profesii,
deoarece comiterea unor infracþiuni împotriva demnitãþii, în
condiþiile admiterii probei veritãþii, poate atrage ”neagravarea rãspunderii agresorului pentru fapta comisã în legãturã
cu modul în care avocatul îºi exercitã profesia, dacã, în
acel moment, partea vãtãmatã este în timpul sãu liberÒ.
Reprezentantul Ministerului Public considerã cã se
impune respingerea excepþiei de neconstituþionalitate ca
fiind neîntemeiatã, invocând în acest sens Decizia Curþii
Constituþionale nr. 134 din 6 iulie 2000, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 28
august 2000.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 septembrie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 5.599/2000, Judecãtoria Timiºoara a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 207 din Codul penal ºi ale art. 4 ºi art. 33

alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi
exercitarea profesiei de avocat, excepþie ridicatã de Teofil
Haica.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã este neconstituþional sã fie admisibilã
proba veritãþii în cazul infracþiunilor de insultã ºi calomnie,
prevãzute la art. 205 ºi 206 din Codul penal, infracþiuni
sãvârºite împotriva unui avocat, în timp ce funcþionarii
publici, precum ºi magistraþii sunt protejaþi de lege prin
reglementarea infracþiunii de ultraj, prevãzutã la art 239 din
Codul penal, pentru care proba veritãþii nu este admisibilã.
Totodatã autorul excepþiei aratã cã protecþia acordatã
avocaþilor prin dispoziþiile art. 4 ºi ale art. 33 alin. (1) ºi (2)
din Legea nr. 51/1995 dezavantajeazã corpul avocaþilor,
întrucât, pentru antrenarea rãspunderii în cazul infracþiunilor
de insultã ºi calomnie împotriva unui avocat, art. 33 prevede întrunirea cumulativã a condiþiilor ca infracþiunea sã
fie sãvârºitã ”în timpul exercitãrii profesieiÒ ºi ”în legãturã cu
aceastaÒ, ceea ce marcheazã o altã deosebire faþã de
funcþionarii publici, protejaþi prin dispoziþiile art. 239 din
Codul penal, care reglementeazã infracþiunea de ultraj, în
cazul cãreia nu este necesarã întrunirea cumulativã a celor
douã condiþii. Din acest punct de vedere se considerã cã
este neconstituþionalã inegalitatea ocrotirii avocaþilor în
raport cu funcþionarii publici ºi magistraþii, constând în ”neagravarea rãspunderii persoanei care agreseazã psihic un
avocat în timpul când acesta îºi exercitã profesia, dar fapta
nu are legãturã cu prestaþia avocaþialã ºi, invers, neagravarea rãspunderii agresorului pentru fapta comisã în legãturã
cu modul în care avocatul îºi exercitã profesia dacã, în
acel moment, partea vãtãmatã este în timpul liberÒ. Se
considerã cã prevederile legale criticate încalcã dispoziþiile
art. 26 alin. (1), art. 30 alin. (6), art. 51 ºi ale art. 16
alin. (1) ºi (2) din Constituþie.
Judecãtoria Timiºoara, exprimându-ºi opinia, apreciazã
cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a Curþii Constituþionale a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
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Guvernul, în punctul sãu de vedere, aratã cã excepþia
de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, arãtând, în
esenþã, cã dispoziþiile legale care stabilesc protecþia diferitã
a avocaþilor în raport cu protecþia asiguratã funcþionarilor
publici nu încalcã prevederile Constituþiei.
Preºedintele Senatului ºi preºedintele Camerei
Deputaþilor nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile pãrþii prezente ºi ale procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi
dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Excepþia de neconstituþionalitate, astfel cum a fost
formulatã, are ca obiect dispoziþiile art. 207 din Codul
penal ºi ale art. 4 ºi art. 33 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de
avocat (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 116 din 9 iunie 1995). Ulterior sesizãrii Curþii Legea
nr. 51/1995 a fost republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, ca urmare
a modificãrii ºi completãrii sale prin Legea nr. 231 din 4
decembrie 2000, astfel încât art. 33 alin. (1) ºi (2) a devenit art. 37 alin. (1) ºi (2), pãstrându-se însã acelaºi
conþinut.
Dispoziþiile art. 207 din Codul penal au urmãtorul
cuprins: ”Proba veritãþii celor afirmate sau imputate este admisibilã, dacã afirmarea sau imputarea a fost sãvârºitã pentru
apãrarea unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a fãcut
proba veritãþii nu constituie infracþiunea de insultã sau
calomnie.Ò
Dispoziþiile Legii nr. 51/1995, criticate ca fiind neconstituþionale, au urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 4: ”În exercitarea profesiei ºi în legãturã cu
aceasta, avocatul este protejat de lege.Ò;
Ñ Art. 37 alin. (1) ºi (2): ”(1) În exercitarea profesiei
avocaþii sunt ocrotiþi de lege, fãrã a putea fi asimilaþi funcþionarului public sau altui salariat.
(2) Insulta, calomnia ori ameninþarea sãvârºite împotriva
avocatului în timpul exercitãrii profesiei ºi în legãturã cu
aceasta se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendã.Ò
Textele constituþionale considerate de autorul excepþiei
ca fiind încãlcate au urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 16 alin. (1) ºi (2): ”(1) Cetãþenii sunt egali în faþa
legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.Ò
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Ñ Art. 26 alin. (1): ”Autoritãþile publice respectã ºi
ocrotesc viaþa intimã, familialã ºi privatã.Ò;
Ñ Art. 30 alin. (6): ”Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaþa particularã a persoanei ºi
nici dreptul la propria imagine.Ò;
Ñ Art. 51: ”Respectarea Constituþiei, a supremaþiei sale ºi
a legilor este obligatorie.Ò
Critica de neconstituþionalitate formulatã de autorul
excepþiei se bazeazã, în esenþã, pe susþinerea conform
cãreia protecþia legalã a avocaþilor este diferitã, inferioarã
celei pe care legea (ºi anume art. 239 din Codul penal,
care sancþioneazã infracþiunea de ultraj) o asigurã
funcþionarilor publici ºi magistraþilor, prin aceasta
încãlcându-se dispoziþiile art. 16 alin. (1) ºi (2) din
Constituþie.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã dispoziþiile legale criticate nu contravin prevederilor
constituþionale cuprinse în art. 16 alin. (1) ºi (2), referitoare
la egalitatea în drepturi a cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice. Dispoziþiile legale invocate nu creeazã
discriminãri între cetãþeni pe criterii de rasã, naþionalitate,
origine etnicã, de limbã, de religie, de sex, de opinie, de
apartenenþã politicã, de avere sau de origine socialã, criterii ale egalitãþii în drepturi prevãzute atât la art. 4 alin. (2)
din Constituþie, cât ºi la art. 14 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Pe de altã parte, Curtea reþine cã în argumentarea
excepþiei nu se þine seama de statutul complet diferit al
funcþionarilor publici ºi al magistraþilor faþã de statutul stabilit potrivit Legii nr. 51/1995 pentru avocaþi, care exercitã o
profesie liberalã ºi independentã, cu organizare ºi
funcþionare autonome. În speþã, dispoziþiile art. 37 din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat exclud, fãrã echivoc, asimilarea profesiei de
avocat, liberã ºi independentã, cu cea de funcþionar public.
În acelaºi timp aceste dispoziþii legale indicã expres
sancþiunea aplicabilã în cazul comiterii de infracþiuni împotriva demnitãþii, ºi anume printr-o normã cu caracter special, derogatorie în raport cu norma juridicã generalã, de
drept comun. În consecinþã, existenþa unei reglementãri distincte privind protecþia legalã a celor ce exercitã activitatea
de avocat, care exclude aplicarea unui regim juridic general, altul decât cel specific profesiei respective, ºi cu atât
mai puþin un regim juridic aplicabil unei alte categorii profesionale, în raport cu care, printr-o prevedere legalã
expresã, se stabileºte cã avocaþii nu sunt asimilaþi cu
funcþionarii publici, nu încalcã principiul constituþional al
egalitãþii în drepturi.
Referitor la critica de neconstituþionalitate privind încãlcarea art. 26 alin. (1) din Constituþie, prin care se instituie
obligaþia autoritãþilor publice de a respecta ºi de a ocroti
viaþa intimã, familialã ºi privatã, Curtea constatã cã aceste
dispoziþii constituþionale nu au relevanþã în cauzã, întrucât
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în speþã nu s-a ridicat problema dacã autoritãþile publice îºi
respectã sau nu îºi respectã aceastã îndatorire. Dimpotrivã,
legiuitorul a reglementat protecþia juridicã a avocaþilor, iar
instanþa judecãtoreascã, potrivit temeiului juridic aplicabil în
cauzã, ºi anume Legea nr. 51/1995, soluþioneazã un proces având ca obiect infracþiunile de insultã ºi calomnie.
De asemenea, nici art. 30 alin. (6) din Constituþie, care
prevede cã ”Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaþa particularã a persoanei ºi nici dreptul la
propria imagineÒ, nu are legãturã cu cauza, întrucât incriminarea infracþiunilor de insultã ºi calomnie, precum ºi reglementarea modului de pedepsire a acestora, în cazul în care
sunt sãvârºite împotriva avocaþilor, reprezintã tocmai forme
de sancþionare a unor comportamente care încalcã limitele
libertãþii de exprimare, prevãzute în textul constituþional respectiv.
Curtea constatã ca fiind neîntemeiat ºi argumentul potrivit cãruia prin textele de lege criticate s-ar aduce atingere

principiului supremaþiei Constituþiei ºi al respectãrii legilor,
deoarece cu privire la textele legale criticate ca fiind neconstituþionale nu se poate reþine în mod temeinic cã ar contraveni unor texte sau principii constituþionale.
În ceea ce priveºte critica de neconstituþionalitate referitoare la dispoziþiile art. 207 din Codul penal, în jurisprudenþa Curþii Constituþionale s-a decis în mod constant cã
aceste dispoziþii sunt constituþionale. În acest sens, de
exemplu, prin Decizia nr. 134/2000, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 august 2000,
s-a reþinut cã ”art. 207 din Codul penal, având titlul marginal ÇProba veritãþiiÈ, nu reglementeazã stabilirea vinovãþiei
în cazul infracþiunilor de insultã ºi calomnie. În realitate,
acest text de lege instituie posibilitatea inculpatului de a
dovedi veridicitatea afirmaþiilor sau imputãrilor fãcute, acestea constituind un caz special de înlãturare a caracterului
penal al faptei, prin lipsa pericolului social, dacã fapta a
fost sãvârºitã pentru apãrarea unui interes legitimÒ.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, al art. 1Ñ3, al
art. 13 alin. (1) lit. A.c), precum ºi al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 207 din Codul penal ºi ale art. 4 ºi art. 37 alin. (1)
ºi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, excepþie ridicatã de Teofil Haica în
Dosarul nr. 5.599/2000 al Judecãtoriei Timiºoara.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 22 mai 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Cristina Radu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Listei cuprinzând tarifele minime care se percep de la vânãtori strãini
pentru acþiuni de vânãtoare în România
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 8 lit. d) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, cu
modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) lit. B. b) din Hotãrârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Lista cuprinzând tarifele minime
care se percep de la vânãtori strãini pentru acþiuni de
vânãtoare în România, prevãzutã în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Gestionarii fondurilor de vânãtoare rãspund de
aplicarea prevederilor prezentului ordin, iar Direcþia de
vânãtoare ºi salmoniculturã din cadrul Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, împreunã cu oficiile

cinegetice din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic ºi cinegetic, care funcþioneazã în subordinea aceluiaºi
minister, controleazã modul aplicãrii lui.
Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
orice dispoziþii contrare îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 19 aprilie 2001.
Nr. 117.
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând tarifele minime care se percep de la vânãtori strãini
pentru acþiuni de vânãtoare în România
A. Cerb comun (Cervus elaphus)
1. Mascul
a) tarife de împuºcare pentru trofeu
Nr.
crt.
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Masa trofeului
(kg)

Tariful de împuºcare
[euro/piesã**)]

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare 10 g în plus
faþã de masa trofeului din col. 1
(euro/10 g)

1

2

3

550*)
550*)
1.500*)
1.950*)
2.650*)
3.400*)
4.400*)
6.300*)
8.800*)

Ñ*)
1,5*)
Ñ*)
7*)
7,5*)
10*)
19*)
50*)
60*)

pânã la 3,00 inclusiv
3,01Ñ5,00
pânã la 7,00 inclusiv
7,01Ñ8,00
8,01Ñ9,00
9,01Ñ10,00
10,01Ñ11,00
11,01Ñ11,50
Peste 11,50

*) Valabil numai pentru judeþele Arad, Bihor, Satu Mare ºi Timiº.
**) Începând cu data de 10 octombrie a fiecãrui an tarifele se reduc cu 10%.
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b) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
c) tarif pentru foc greºit

800 euro/piesã
150 euro/foc greºit

2.
a)
b)
c)

150 euro/piesã
175 euro/piesã
130 euro/foc greºit

Femelã (ciutã) sau tineret (în vârstã de pânã la 1 an)
tarif de împuºcare
tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
tarif pentru foc greºit

B. Cerb lopãtar (Dama dama)
1. Mascul
a) tarif de împuºcare pentru trofeu

Nr.
crt.

0

1.
2.
3.

Masa trofeului
(kg)

Tariful de împuºcare
(euro/piesã)

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare 10 g în plus
faþã de masa trofeului din col. 1
(euro/10 g)

1

2

3

250
550
550

Ñ
Ñ
10

pânã la 2,50 inclusiv
2,51Ñ3,00
peste 3,00
b) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
c) tarif pentru foc greºit

200 euro/piesã
125 euro/foc greºit

2.
a)
b)
c)

125 euro/piesã
115 euro/piesã
115 euro/foc greºit

Femelã (ciutã) sau tineret (în vârstã de pânã la 1 an)
tarif de împuºcare
tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
tarif pentru foc greºit

C. Cãprior (Capreolus capreolus)
1. Mascul
a) tarif de împuºcare pentru trofeu

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Masa trofeului*)
(g)

Tariful de împuºcare
[euro/piesã**)]

pânã la 300 inclusiv
301Ñ350
351Ñ400
401Ñ450
451Ñ500
501Ñ550
peste 550

225
225
450
700
1.150
1.750
2.900

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare 10 g în plus
faþã de masa trofeului din col. 1
(euro/1 g)

Ñ
4,5
5
9
12
23
30

*) Se determinã prin scãderea a 90 g din masa trofeului, determinatã la 24 de ore dupã fierbere.
**) Începând cu data de 1 august a fiecãrui an tarifele de împuºcare se reduc cu 10%.

b) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
c) tarif pentru foc greºit
2.
a)
b)
c)

200 euro/piesã
125 euro/foc greºit

Femelã (cãprioarã) sau ied (în vârstã de pânã la 1 an)
tarif de împuºcare
115 euro/piesã
tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
110 euro/piesã
tarif pentru foc greºit
115 euro/foc greºit
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D. Caprã neagrã (Rupicapra rupicapra) mascul sau femelã
a) tarif de împuºcare pentru trofeu
Nr.
crt.

Punctajul trofeului
[puncte C.I.C.*)]

Tariful de împuºcare
(euro/piesã)

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare punct C.I.C. în plus
faþã de nivelul din col. 1
(euro/punct C.I.C.)

1

2

3

0

1.
2.
3.
4.
5.

pânã la 95,0
95,1Ñ100,0
100,1Ñ105,0
105,1Ñ110,0
peste 110,00

1.100
1.100
1.550
2.050
2.800

Ñ
90
100
150
200

*) C.I.C. Ñ Consiliul Internaþional de Vânãtoare

b) tarife de împuºcare pentru exemplar cu trofeu bizar
c) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã sau nerecuperabilã
d) tarif pentru foc greºit

1.200 euro/piesã
1.000 euro/piesã
1.100 euro/foc greºit

E. Mistreþ (Sus scrofa)
1. Mascul
a) tarif de împuºcare pentru trofeu
Nr.
crt.
0

1.
2.
3.
4.

Lungimea medie
a colþilor-armã**) (inferiori)
(cm)

Tariful de împuºcare
(euro/piesã)

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare mm în plus
faþã de lungimea medie
din col. 1 (euro/mm)

1

2

3

250
350
550
750

Ñ
Ñ
Ñ
10

pânã la 12 inclusiv
12,1Ñ16,0
16,1Ñ20,0
peste 20,0

**) Se determinã conform metodologiei de evaluare a trofeului dupã formula C.I.C.

b) tarif de împuºcare pentru piesã cu trofeu bizar
c) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã (pândã sau dibuit)
d) tarif pentru foc greºit (pândã sau dibuit)

350 euro/piesã
100 euro/piesã
150 euro/foc greºit

2.
a)
b)
c)

Femelã
tarif de împuºcare
tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã (pândã sau dibuit)
tarif pentru foc greºit (pândã sau dibuit)

200 euro/piesã
100 euro/piesã
150 euro/foc greºit

3.
a)
b)
c)

Purcel (piesã care, neevisceratã, are o masã de maximum 60 kg)
tarif de împuºcare
100 euro/piesã
tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã (pândã sau dibuit) 150 euro/piesã
tarif pentru foc greºit (pândã sau dibuit)
125 euro/foc greºit

F. Urs (Ursus arctos)
a) tarif de împuºcare
Nr.
crt.
0

1.
2.

Punctajul determinat pentru blanã crudã
dupã formula de evaluare a trofeului blanã
(puncte C.I.C.)

Tariful de împuºcare
(euro/piesã)

1

2

pânã la 350 inclusiv
peste 350
b) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
c) tarif pentru foc greºit (pândã sau dibuit)

5.000
7.000
1.500 euro/piesã
1.300 euro/foc greºit
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G. Râs (Lynx lynx)
a) tarif de împuºcare

Nr.
crt.

Punctajul determinat
pentru blana crudã dupã formula
de evaluare a trofeului blanã
(puncte C.I.C.)

Tariful de împuºcare
(euro/piesã)

Adaosul la tariful din col 2
pentru fiecare punct C.I.C.
evaluat în plus peste punctajul
prevãzut în col. 1
(euro/punct C.I.C.)

1

2

3

0

1.
2.

pânã la 125 inclusiv
peste 125

800
1.000

b) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
c) tarif pentru foc greºit

Ñ
Ñ
200 euro/piesã
150 euro/foc greºit

H. Lup (Canis lupus)
a) tarif de împuºcare

Nr.
crt.

Punctajul determinat
pentru blana crudã
dupã formula de evaluare
a trofeului blanã
(puncte C.I.C.)

Tariful de împuºcare
(euro/piesã)

Adaosul la tariful din col 2
pentru fiecare punct C.I.C.
evaluat în plus peste
punctajul prevãzut în col 1.
(euro/punct C.I.C.)

1

2

3

400
500

Ñ
Ñ

0

1.
2.

pânã la 120
peste 120
b) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
c) tarif pentru foc greºit

100 euro/piesã
150 euro/foc greºit

I. Pisica sãlbaticã (Feli silvestris)
a) tarif de împuºcare

Nr.
crt.

0

1.
2.

Punctajul determinat
pentru blana crudã
dupã formula de evaluare
a trofeului blanã
(puncte C.I.C.)

Tariful de împuºcare
(euro/piesã)

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare punct C.I.C.
evaluat în plus peste
punctajul prevãzut în col. 1
(euro/punct C.I.C.)

1

2

3

100
150

Ñ
Ñ

pânã la 50 inclusiv
peste 50
b) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
c) tarif pentru foc greºit

25 euro/piesã
10 euro/foc greºit

J. Vulpe (Vulpes vulpes)
a) tarif de împuºcare

Nr.
crt.

0

1.
2.
3.
4.

Punctajul pentru
trofeu craniu
(puncte C.I.C.)

Tariful de împuºcare
(euro/piesã)

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare zecime de punct C.I.C.
evaluat în plus peste punctajul
prevãzut în col. 1
(euro/0,1 punct C.I.C.)

1

2

3

pânã la 24,00 inclusiv
24,10Ñ24,49
24,50Ñ24,99
peste 24,99

25
30
40
50

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

b) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
5 euro/piesã
În cadrul tarifului de împuºcare vânãtorul îºi poate însuºi ºi blana piesei împuºcate.
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K. Viezure (Meles meles)
a) tarif de împuºcare

Nr.
crt.

Punctajul pentru
trofeu craniu
(puncte C.I.C.)

Tariful de împuºcare
(euro/piesã)

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare zecime de punct C.I.C.
evaluat în plus peste punctajul
prevãzut în col. 1
(euro/0,1 punct C.I.C.)

1

2

3

0

1.
2.
3.
4.

pânã la 22,00 inclusiv
22,10Ñ22,49
22,50Ñ22,99
peste 22,99

30
40
45
50

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

b) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
10 euro/piesã
În cadrul tarifului de împuºcare vânãtorul îºi poate însuºi ºi blana piesei împuºcate.
L. Câine enot (Nyctereutes procyonoides)
a) tarif de împuºcare

Punctajul pentru
trofeu craniu
(puncte C.I.C.)

Tariful de împuºcare
(euro/piesã)

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare zecime de punct C.I.C.
evaluat în plus peste punctajul
prevãzut în col. 1
(euro/0,1 punct C.I.C.)

0

1

2

3

1.
2.
3.
4.

pânã la 20,49
20,50Ñ20,99
21,00Ñ21,49
peste 21,49

20
30
40
50

Nr.
crt.

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

b) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
c) tarif pentru foc greºit

15 euro/piesã
10 euro/foc greºit

M. Alte mamifere de interes vânãtoresc

Nr.
crt.

Specia

0

1

Iepure (Lepus europaeus)
Bizam (Ondrata zibethica)
Dihor (Putorius sp.)
Hermelina (Mustela erminea)
Jder (Martes sp.)
Marmota (Marmota marmota)
Nevãstuica (Mustela nivalis)
ªacal (Canis aureus)
Vidra (Lutra lutra)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
N.
a)
În
b)
c)

Tariful
Tariful pentru
de
piesã rãnitã
împuºcare ºi nerecuperatã
(euro/piesã)
(euro/piesã)
2

25
10
10
10
100
200
10
80
300

3

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
150
Ñ
50
100

Tariful
pentru
foc greºit
(euro/foc)

Partea din vânat
care poate
fi însuºitã
de vânãtor

4

5

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
50
Ñ
10
20

Ñ
piesa întreagã
blana
blana
blana
blana
blana
blana
blana

Cocoº de munte (Tetrao urogallus)
tarif de împuºcare
1.000 euro/piesã
cadrul tarifului vânãtorul îºi poate însuºi piesa împuºcatã.
tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
1.350 euro/piesã
tarif pentru foc greºit
1.100 euro/foc greºit
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O. Alte specii de pãsãri de interes vânãtoresc
Nr.
crt.
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Specia

Tariful de împuºcare pauºal
(euro/zi vânãtoare)

1

2

Fazan (Phasianus colchicus)
Potârniche (Perdix perdix)
Sitar ºi becaþinã
Gâscã ºi gârliþã
Raþa sãlbaticã
Prepeliþã
Turturicã ºi porumbel sãlbatic
Graur, sturz ºi guguºtiuc
Alte pãsãri la care vânarea este permisã

6**)
10**)
100**)
125*)*
75*)*
50**)
50**)
50**)
50**)

*) Pentru fondurile de vânãtoare din Delta Dunãrii, în care este permisã vânãtoarea, tarifele minime se
determinã prin majorarea cu 10% a tarifelor menþionate în coloana 2.
**) Tarifele sunt aplicabile pentru fiecare piesã.

NOTÃ:

Plata pentru acþiunile de vânãtoare desfãºurate în România cu vânãtori strãini se poate
face în orice monedã acceptatã de statul român, la cursul de schimb valutar al Bãncii Naþionale
a României din ziua plãþii.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea nivelului tarifelor minime care se percep de la vânãtori români
pentru acþiuni de vânãtoare în România
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 8 lit. d) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, cu
modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) lit. B.b) din Hotãrârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Lista cuprinzând tarifele minime
care se percep de la vânãtori români pentru acþiuni de
vânãtoare în România, prevãzutã în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Gestionarii fondurilor de vânãtoare rãspund de
aplicarea prevederilor prezentului ordin, iar Direcþia regim ºi
inspecþie silvicã din cadrul Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, împreunã cu oficiile cinegetice din

cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic ºi cinegetic,
care funcþioneazã în subordinea aceluiaºi minister, controleazã modul aplicãrii lui.
Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
orice dispoziþii contrare îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 16 mai 2001.
Nr. 164.
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ANEXÃ
LISTA

cuprinzând tarifele minime care se percep de la vânãtori români
pentru acþiuni de vânãtoare în România
A. Cerb comun (Cervus elaphus)
1. Mascul
a) tarife de împuºcare pentru trofeu

Nr.
crt.

0

1.
2.
3.
4.
5.

Punctajul trofeului
[puncte C.I.C.*)]

Tariful de împuºcare
(lei/piesã)

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare punct C.I.C.
evaluat în plus faþã
de nivelul din col. 1
(lei/punct C.I.C.)

1

2

3

pânã la 169,99 inclusiv
170,00
190,00
210,00
240,00

2.500.000
2.900.000
4.200.000
8.500.000
25.000.000

Ñ
65.000
215.000
550.000
850.000

*) C.I.C. Ñ Consiliul Internaþional de Vânãtoare

b) tarif de împuºcare pentru piesã cu trofeu bizar
c) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
d) tarif pentru foc greºit

2.900.000 lei/piesã
1.500.000 lei/piesã
1.150.000 lei/foc greºit

2.
a)
b)
c)

300.000 lei/piesã
700.000 lei/piesã
150.000 lei/foc greºit

Femelã (ciutã) sau tineret (în vârstã de pânã la 1 an)
tarif de împuºcare
tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
tarif pentru foc greºit

B. Cerb lopãtar (Dama dama)
1. Mascul
a) tarif de împuºcare pentru trofeu

Nr.
crt.

0

1.
2.
3.
4.
5.

Punctajul trofeului
(puncte C.I.C.)

Tariful de împuºcare
(lei/piesã)

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare punct C.I.C.
evaluat în plus faþã
de nivelul din col. 1
(lei/punct C.I.C.)

1

2

3

pânã la 159,99 inclusiv
160,00
170,00
180,00
200,00

700.000
800.000
1.300.000
1.900.000
2.900.000

Ñ
50.000
60.000
100.000
200.000

b) tarif de împuºcare pentru piesã cu trofeu bizar
c) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
d) tarif pentru foc greºit

800.000 lei/piesã
400.000 lei/piesã
100.000 lei/foc greºit

2.
a)
b)
c)

150.000 lei/piesã
400.000 lei/piesã
170.000 lei/foc greºit

Femelã (ciutã) sau tineret (în vârstã de pânã la 1 an)
tarif de împuºcare
tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
tarif pentru foc greºit
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C. Cãprior (Capreolus capreolus)
1. Mascul
a) tarif de împuºcare pentru trofeu

Nr.
crt.

0

1.
2.
3.
4.
5.

Punctajul trofeului
(puncte C.I.C.)

Tariful de împuºcare
(lei/piesã)

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare punct. C.I.C.
evaluat în plus faþã
de nivelul din col. 1
(lei/punct C.I.C.)

1

2

3

pânã la 104,99 inclusiv
105,00
115,00
130,00
210,00

300.000
400.000
550.000
850.000
3.250.000

Ñ
15.000
20.000
30.000
40.000

b) tarif de împuºcare pentru piesã cu trofeu bizar
c) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
d) tarif pentru foc greºit

400.000 lei/piesã
300.000 lei/piesã
150.000 lei/foc greºit

2.
a)
b)
c)

150.000 lei/piesã
450.000 lei/piesã
170.000 lei/foc greºit

Femelã (cãprioarã) ºi tineret (iezi)
tarif de împuºcare
tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
tarif pentru foc greºit

D. Caprã neagrã (Rupicapra rupicapra)
a) tarif de împuºcare pentru trofeu

Nr.
crt.

0

1.
2.
3.
4.
5.

Punctajul trofeului
(puncte C.I.C.)

Tariful de împuºcare
(lei/piesã)

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare punct C.I.C.
evaluat în plus faþã
de nivelul din col. 1
(lei/punct C.I.C.)

1

2

3

pânã la 99,99 inclusiv
100,00
105,00
110,00
140,00

2.500.000
2.800.000
3.150.000
3.900.000
10.500.000

b) tarif de împuºcare pentru piesã cu trofeu bizar
c) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
d) tarif pentru foc greºit

Ñ
70.000
150.000
220.000
300.000
2.800.000 lei/piesã
2.500.000 lei/piesã
2.150.000 lei/foc greºit

E. Mistreþ (Sus scrofa)
1. Mascul
a) tarif de împuºcare pentru trofeu
Nr.
crt.

0

1.
2.
3.
4.
5.

Punctajul trofeului
(puncte C.I.C.)

Tariful de împuºcare
(lei/piesã)

1

2

pânã la 109,99 inclusiv
110,00
115,00
120,00
140,00

50.000
100.000
150.000
200.000
860.000

b) tarif de împuºcare pentru piesã cu trofeu bizar
c) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã (la pândã sau dibuit)
d) tarif pentru foc greºit (la pândã sau dibuit)

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare punct C.I.C.
evaluat în plus faþã
de nivelul din col. 1
(lei/punct C.I.C.)
3

Ñ
10.000
10.000
33.000
50.000
100.000 lei/piesã
500.000 lei/piesã
175.000 lei/foc greºit
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2.
a)
b)
c)

Femelã ºi purcel (piesã tânãrã care neevisceratã are o masã de
tarif de împuºcare
300.000
tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã (la pândã sau dibuit)
450.000
tarif pentru foc greºit (la pândã sau dibuit)
175.000

maximum 60 de kg)
lei/piesã
lei/piesã
lei/foc greºit

F. Urs (Ursus arctos)
a) tarif de împuºcare

Nr.
crt.

0

1.
2.
3.
4.
5.

Punctajul determinat
pentru blanã crudã
dupã formula de evaluare
a trofeului blanã (puncte C.I.C.)

Tariful de împuºcare
(lei/piesã)

Adaosul la tariful din col. 2
pentru fiecare punct C.I.C.
evaluat în plus faþã
de nivelul din col. 1
(lei/punct C.I.C.)

1

2

3

pânã la 249,99 inclusiv
250,00
275,00
300,00
600,00

12.000.000
13.000.000
15.000.000
22.500.000
202.500.000

b) tarif pentru piesã rãnitã ºi nerecuperatã
d) tarif pentru foc greºit (numai la pândã sau dibuit)

Ñ
80.000
500.000
600.000
1.000.000
12.000.000 lei/piesã
12.700.000 lei/foc greºit

G. Alte mamifere de interes vânãtoresc
Nr.
crt.
0

Specia

Tariful de împuºcare
(lei/piesã)

1

2

Iepure (Lepus europaeus)
Lapin (Oryctolagus cuniculus)
Bizam (Ondatra zibethica)
Hamster (Cricetus cricetus)
Marmota (Marmota marmota)
Lup (Canis lupus)
Râs (Lynx lynx)
Pisicã sãlbaticã (Felix silvestris)
Jder (Martes sp.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

50.000*)
35.000*)
15.000*)
8.000*)
300.000*)
300.000*)
750.000*)
150.000*)
150.000*)

*) Plata tarifului de împuºcare dã dreptul vânãtorului sã îºi însuºeascã piesa împuºcatã.

H. Pãsãri de interes vânãtoresc
Nr.
crt.
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specia

Tariful de împuºcare*)

1

2

Cocoº de munte (Tetrao urogallus)
Ierunca (Tetrastes bonasia)
Fazan (Phasianus colchicus)
Potârniche (Perdix perdix)
Sitar
Gâºte, gârliþe ºi raþe sãlbatice admise la vânãtoare

1.500.000
1.575.000
1.550.000
1.530.000
1.575.000
1.575.000

lei/piesã
lei/piesã
lei/piesã
lei/piesã
lei/zi/vânãtor
lei/zi/vânãtor

*) Plata tarifului de împuºcare dã dreptul vânãtorului sã îºi însuºeascã piesa împuºcatã.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic ºi cinegetic
de a elibera autorizaþia pentru confecþionarea ºi folosirea dispozitivelor de marcat material lemnos
de lucru care se exploateazã ºi se transportã din pãdure

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 45 alin. (3) din Legea nr. 26/1996 Ñ Codul silvic ºi ale art. 10 alin. (5) din
Ordonanþa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic ºi administrarea fondului forestier naþional,
republicatã,
în baza dispoziþiilor art. 2 din Ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 71/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, confecþionarea ºi folosirea dispozitivelor de marcat material lemnos de lucru
care se exploateazã ºi se transportã din pãdure de cãtre agenþi economici atestaþi ºi de structurile administraþiei silvice
a pãdurilor, proprietate publicã a comunelor, oraºelor ºi municipiilor sau proprietate privatã,
în temeiul art. 8 alin. (10) din Hotãrârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Se împuternicesc inspectoratele teritoriale
de regim silvic ºi cinegetic sã elibereze autorizaþia pentru
confecþionarea ºi folosirea dispozitivelor de marcat material
lemnos de lucru care se exploateazã ºi se transportã din
pãdure, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea, confecþionarea ºi folosirea dispozitivelor de
marcat material lemnos de lucru care se exploateazã ºi se
transportã din pãdure de cãtre agenþi economici atestaþi ºi
de structurile administraþiei silvice a pãdurilor, proprietate
publicã a comunelor, oraºelor ºi municipiilor sau proprietate
privatã, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi
protecþiei mediului nr. 71/1999.

(2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic ºi cinegetic
elibereazã autorizaþia menþionatã la alin. (1) persoanelor
prevãzute la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 71/1999, care au sediul
în judeþele din raza de activitate a fiecãrui inspectorat.
Art. 2. Ñ Direcþia regim ºi inspecþie silvicã din cadrul
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor va aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu

Bucureºti, 24 iulie 2001.
Nr. 279.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind modificarea ºi completarea Ordinului ministrului agriculturii ºi alimentaþiei nr. 58/1999
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licenþelor de fabricaþie
agenþilor economici care desfãºoarã activitãþi în domeniul producþiei de produse alimentare
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
vãzând Referatul de aprobare nr. 119.108/2001 al Direcþiei standarde, mãrci ºi licenþe, calitatea alimentelor ºi
acreditare,
având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanþa Guvernului nr. 42/1995 privind producþia de produse alimentare
destinate comercializãrii, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 123/1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Regulamentul cu privire la acordarea licenþelor
de fabricaþie agenþilor economici care desfãºoarã activitãþi
în domeniul producþiei de produse alimentare, aprobat prin
Ordinul ministrului agriculturii ºi alimentaþiei nr. 58/1999 ºi
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331
din 13 iulie 1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
Ñ Punctul 2 al capitolului II din anexa nr. 1 la regulament se abrogã.

Art. II. Ñ Direcþia standarde, mãrci ºi licenþe, calitatea
alimentelor ºi acreditare ºi direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 25 iulie 2001.
Nr. 283.

«
LISTA
cuprinzând asociaþiile ºi fundaþiile care au primit subvenþii de la bugetul de stat în anul 2000,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române
cu personalitate juridicã, care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Denumirea asociaþiei/
fundaþiei

ASOCIAÞIA CARITAS ARHIDIOCEZA ROMANO-CATOLICÃ
ASOCIAÞIA DE CARITATE IULIA
FUNDAÞIA DE CARITATE ”KARISMAÒ
ASOCIAÞIA SPRIJINIÞI COPIII
FUNDAÞIA SFÂNTA MARIA
FUNDAÞIA DE SPRIJIN COMUNITAR
FUNDAÞIA HAND OF HELP
ASOCIAÞIA MISIONARÃ ”EL RÃMÂNE CREDINCIOSÒ
ASOCIAÞIA UMANCONSTRUCT
FUNDAÞIA UMANITARÃ ”TEODIDAKTOSÒ
FUNDAÞIA PHOENIX CARITA
FUNDAÞIA HELIOS
FUNDAÞIA ÎMPREUNÃ
FUNDAÞIA FAMILIA

Judeþul,
respectiv
municipiul

Alba
Alba
Alba
Alba
Argeº
Bacãu
Botoºani
Botoºani
Cluj
Cluj
Constanþa
Dolj
Galaþi
Galaþi

Cuantumul
sumelor acordate
(mii lei)

628.419
168.300
74.250
1.271.095
99.000
232.650
405.000
675.000
129.600
84.155
518.530
95.850
495.000
198.000
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Nr.
crt.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Judeþul,
respectiv
municipiul

Denumirea asociaþiei/
fundaþiei

FUNDAÞIA JAKAB LAJOS
ASOCIAÞIA CARITATIVÃ DOMUS
FUNDAÞIA INIMÃ DE COPIL
FUNDAÞIA SFÂNTUL FRANCISC
FUNDAÞIA KELSEN
FUNDAÞIA PROVIDENÞIA
ORGANIZAÞIA CARITAS SATU MARE
ASOCIAÞIA EVANGHELICÃ DE DIACONIE MEDIAª
ASOCIAÞIA DE CARITATE Þ.O.A.R.
ASOCIAÞIA DIAKONISCHES WERK
FUNDAÞIA CONSORÞIUL DE DEZVOLTARE LOCALÃ
FUNDAÞIA LITTLE JOHNÕS
FUNDAÞIA UN COPIL, O SPERANÞÃ
ASOCIAÞIA CRUCEA ALBASTRÃ DIN ROMÂNIA
ASOCIAÞIA SOCIETATEA MEDICAL CREªTINÃ ”LUKAS SPITALÒ
ASOCIAÞIA CREªTINÃ BUNA VESTIRE
FUNDAÞIA LOGOMEDICA
SOCIETATEA DE CARITATE ”MILA CREªTINÃÒ
FUNDAÞIA UMANITARÃ CÃMINUL ”SF. IOAN CEL NOUÒ
SOCIETATEA DOAMNELOR BUCOVINENE
FUNDAÞIA CREªTIN FILANTROPICÃ BOGDAN I ÎNTEMEIETORUL
ASOCIAÞIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA, DIECEZA TIMIª
FUNDAÞIA PENTRU VOI
UNIUNEA ADAM-M†LLER-GUTTENBRUNN
ASOCIAÞIA PERSOANELOR CU HANDICAP
FUNDAÞIA ESTUAR
ASOCIAÞIA S.O.S. SATELE COPIILOR ROMÂNIA
ASOCIAÞIA SINERGII
FUNDAÞIA ROMANIAN ANGEAL APPEAL
FUNDAÞIA MOTIVATION
ASOCIAÞIA SPRIJINIREA INTEGRÃRII SOCIALE
ASOCIAÞIA CASA DESCHISÃ
FUNDAÞIA AJUTOR ªI RECUPERARE MEDICO-SOCIALÃ PENTRU COPII-ARMS
SOCIETATEA ROMÂNÃ ALZHEIMER
FUNDAÞIA CÃMINUL PHILIP
ASOCIAÞIA DE SPRIJIN AL COPIILOR CU HANDICAP FIZIC DIN ROMÂNIA
ASOCIAÞIA ROMÂNÃ ANTI-SIDA
FUNDAÞIA MEDICALÃ ”DR. ACARUÒ

Cuantumul
sumelor acordate
(mii lei)

Harghita
Harghita
Harghita
Hunedoara
Maramureº
Mureº
Satu Mare
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Suceava
Suceava
Suceava
Suceava
Timiº
Timiº
Timiº
Tulcea
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti

106.200
148.500
99.000
574.200
297.000
125.500
1.810.579
395.100
386.100
980.100
297.000
29.700
270.000
108.000
123.750
108.900
118.800
112.500
450.000
447.000
468.000
844.378
40.592
832.565
210.035
413.064
763.200
76.483
2.367.079
35.466
68.012
65.985
136.056
175.019
87.907
161.892
1.025.550
166.600
20.000.661

TOTAL GENERAL:
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