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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 50
din 12 februarie 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 22 alin. (3)
din Legea sindicatelor nr. 54/2003
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

Ioan Vida
Ñ judecãtor
Dana Titian
Ñ procuror
Mihai Paul Cotta
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor
nr. 54/2003, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã
”SOGECO ROMANIAÒ Ñ S.R.L. Orãºtie în Dosarul
nr. 968/2003 al Judecãtoriei Orãºtie.
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La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, ca nefondatã,
arãtând cã dispoziþiile criticate sunt constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 18 septembrie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 968/2003, Judecãtoria Orãºtie a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor nr. 54/2003,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”SOGECO
ROMANIAÒ Ñ S.R.L. Orãºtie.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine, în esenþã, cã art. 22 alin. (3) din Legea
sindicatelor nr. 54/2003 încalcã dispoziþiile constituþionale
ale art. 41 alin. (2), potrivit cãrora ”Proprietatea privatã
este ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titularÒ.
Judecãtoria Orãºtie, formulându-ºi opinia asupra
excepþiei, considerã cã aceasta este ”neîntemeiatã, deoarece art. 22 alin. (3) din Legea nr. 54/2003 este în concordanþã cu prevederile Constituþiei României, respectiv ale
art. 38 alin. (5), care consfinþeºte caracterul obligatoriu al
convenþiilor colectiveÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
este neîntemeiatã. În argumentarea acestui punct de
vedere aratã cã textul criticat [art. 22 alin. (3) din Legea
nr. 54/2003] ”nu face nici o distincþie în funcþie de natura
capitalului societãþii, aceastã obligaþie revenind tuturor
unitãþilor în care funcþioneazã organizaþii sindicale care au
dobândit reprezentativitatea, în condiþiile legiiÒ.
Totodatã, Guvernul aratã cã dispoziþiile art. 41 alin. (2)
teza întâi din Constituþie [în Constituþia republicatã este
vorba de alin. (2) al art. 44], ”care prevãd cã proprietatea
privatã este ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular, ºi care consfinþesc egalitatea de tratament a proprietãþii
private, indiferent de titular, trebuie interpretate în corelare cu
cele din alin. (1) al aceluiaºi articol care prevãd cã conþinutul ºi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de legeÒ.
Potrivit punctului de vedere al Guvernului, dispoziþiile
textului criticat ”nu fac altceva decât sã stabileascã o limitare a dreptului de proprietate astfel cum prevãd dispoziþiile
constituþionale din art. 44 alin. (1)Ò. În concluzie, Guvernul
apreciazã ”textele criticate ca fiind în deplinã concordanþã
cu dispoziþiile constituþionale ce se pretind a fi încãlcateÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din Constituþie,
republicatã, precum ºi celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3,
12 ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor nr. 54 din
24 ianuarie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003, text care
are urmãtorul cuprins: ”(3) Unitãþile în care sunt constituite
organizaþii sindicale care au dobândit reprezentativitatea, în
condiþiile legii, sunt obligate sã punã, cu titlu gratuit, la dispoziþia organizaþiilor sindicale, spaþiile corespunzãtoare
funcþionãrii acestora ºi sã asigure dotãrile necesare
desfãºurãrii activitãþii prevãzute de lege.Ò
Critica de neconstituþionalitate se bazeazã pe susþinerea
cã textul vizat încalcã dispoziþiile constituþionale ale art. 41
alin. (2) teza întâi, devenit, dupã revizuirea ºi republicarea
Constituþiei, art. 44 alin. (2) teza întâi, text având urmãtorul
cuprins: ”(2) Proprietatea privatã este garantatã ºi ocrotitã în
mod egal de lege, indiferent de titular.Ò
Analizând dispoziþiile legale criticate, Curtea constatã cã
este neîntemeiatã susþinerea privind încãlcarea prevederilor
constituþionale ale art. 44 alin. (2), deoarece obligaþia stabilitã prin lege nu instituie o deosebire de tratament juridic
între proprietatea privatã a statului ºi cea a agenþilor economici privaþi. Textul se referã la unitãþile angajatoare, fãrã
sã facã vreo deosebire între acestea.
Totodatã, Curtea reþine cã, potrivit dispoziþiilor art. 44
alin. (1) din Constituþie, republicatã, care garanteazã dreptul
de proprietate ºi creanþele asupra statului, ”Conþinutul ºi
limitele acestor drepturi sunt stabilite de legeÒ.
Curtea constatã cã textul criticat instituie tocmai o astfel
de limitare a dreptului de proprietate pentru a garanta
efectivitatea exercitãrii dreptului de asociere liberã a
cetãþenilor în sindicate, prevãzut de art. 40 alin. (1) din
Constituþie, republicatã, prin asigurarea unor condiþii de
bunã funcþionare a organizaþiilor sindicale. Aceastã prevedere corespunde spiritului Cartei sociale europene revizuite,
ratificatã de România prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193
din 4 mai 1999. Art. 5 al cartei prevede: ”În vederea
garantãrii sau promovãrii libertãþii lucrãtorilor ºi a patronilor de
a constitui organizaþii locale, naþionale sau internaþionale pentru protecþia intereselor lor economice ºi sociale ºi de a adera
la aceste organizaþii, pãrþile se angajeazã ca legislaþia
naþionalã sã nu aducã atingere ºi sã nu fie aplicatã de o
manierã care sã aducã atingere acestei libertãþi. [...]Ò

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor nr. 54/2003,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”SOGECO ROMANIAÒ Ñ S.R.L. Orãºtie în Dosarul nr. 968/2003 al
Judecãtoriei Orãºtie.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 12 februarie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 168/26.II.2004

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru acceptarea Deciziei nr. 11/2003 a Comitetului mixt RomâniaÑTurcia,
adoptatã prin procedurã scrisã la Istanbul la 21 noiembrie 2003,
privind amendarea anexelor VII ºi VIII la Acordul de comerþ liber
dintre România ºi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se acceptã Decizia nr. 11/2003 a
Comitetului mixt RomâniaÑTurcia, adoptatã prin procedurã
scrisã la Istanbul la 21 noiembrie 2003, privind amendarea
anexelor VII ºi VIII la Acordul de comerþ liber dintre

România ºi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie
1997, ratificat prin Legea nr. 218/1997, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul delegat pentru comerþ,
Eugen Dijmãrescu
Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 12 februarie 2004.
Nr. 181.
D E C I Z I A Nr. 11/2003
privind amendarea anexelor VII ºi VIII la Acordul de comerþ liber
dintre România ºi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997*)
Comitetul mixt,
având în vedere prevederile subparagrafului 3 al anexei VII referitoare la art. 14 din Acordul
de comerþ liber dintre România ºi Republica Turcia (denumit în continuare Acord),
luând în considerare Decizia nr. 98/1 privind Regulile de procedurã ale Comitetului mixt
RomâniaÑTurcia,
având în vedere solicitarea Republicii Turcia privind îmbunãtãþirea reciprocã a concesiilor la
produsele agricole, ca urmare a concesiilor tarifare pe care România le-a acordat Uniunii
Europene,
a decis dupã cum urmeazã:
Concesiile tarifare privind urmãtoarele produse din anexa VII vor fi amendate astfel:
Cod

Descrierea produsului

080510
080520
080540
080550
20057010
20057090

Portocale (16.10Ñ31.03)
Mandarine ºi clementine (01.11Ñ30.04)
Grapefruit (01.11Ñ30.04)
Lãmâi ºi lãmâi mici
Mãsline

Cantitate
(tone)

Taxa aplicatã
în România (%)

nelimitat
nelimitat
nelimitat
nelimitat
5.000

0
0
0
0
0

Urmãtoarele produse vor fi adãugate la anexa VIII:
Cod

080231
080232
1206.00.91, 99
(01.01Ñ31.08)
2007
*) Traducere.

Cantitate (tone)

Taxa aplicatã în Turcia (%)

200
100
10.000

0
0
0

100

0
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Concesiile tarifare privind urmãtoarele produse din anexa VIII vor fi amendate astfel:
Cod

Cantitate (tone)

1001 90 99 (01.09Ñ31.05)
1005 90 (01.12Ñ31.05)

40.000
31.000

Taxa aplicatã în Turcia (%)

0
0

Aceastã decizie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã datei la care s-a primit,
pe cale diplomaticã, ultima notificare confirmând cã respectivele proceduri legale ale pãrþilor au
fost îndeplinite.
Adoptatã prin procedurã scrisã la Istanbul la 21 noiembrie 2003.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”SoceramÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 13, al art. 21 alin. (1) ºi al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”SoceramÒ Ñ S.A., cu sediul în
municipiul Bucureºti, bd. I.C. Brãtianu nr. 10, sectorul 3, în
calitate de concesionar, pentru zãcãmântul de argilã ºi
nisip, în perimetrul DoiceºtiÑValea Bradului, localitatea
Doiceºti, judeþul Dâmboviþa, prevãzutã în anexa*) care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexa la prezenta hotãrâre.

Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere, prevãzut
la art. X pct. 10.1.3 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la
prezenta hotãrâre, se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 108 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã.
Art. 5. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 20 februarie 2004.
Nr. 189.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”T.C.I.F.Ò Ñ S.A.
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 13, al art. 21 alin. (1) ºi al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”T.C.I.F.Ò Ñ S.A. Craiova, cu sediul
în municipiul Craiova, cod 1100, str. N. Romanescu nr. 35,
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.

judeþul Dolj, în calitate de concesionar, pentru zãcãmântul
de nisip ºi pietriº, în perimetrul Malu Mare, comuna Malu
Mare, judeþul Dolj, prevãzutã în anexa*) care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
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Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexa la prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere, prevãzut
la art. X pct. 10.1.3 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la

5

prezenta hotãrâre, se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 108 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã.
Art. 5. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 20 februarie 2004.
Nr. 190.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”Pegrom CompanyÒ Ñ S.R.L.
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 13, al art. 21 alin. (1) ºi al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”Pegrom CompanyÒ Ñ S.R.L., cu
sediul în municipiul Baia Mare, Bd. Independenþei nr. 18/29,
judeþul Maramureº, în calitate de concesionar, pentru
zãcãmântul de andezit, în perimetrul GorunÑCicârlãu din
comuna Cicârlãu, judeþul Maramureº, prevãzutã în anexa*)
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexa la prezenta hotãrâre.

Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere, prevãzut
la art. X pct. 10.1.3 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la
prezenta hotãrâre, se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 108 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã.
Art. 5. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 20 februarie 2004.
Nr. 191.
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”Cominex NemetalifereÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 13, al art. 21 alin. (1) ºi al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþele de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiate între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”Cominex NemetalifereÒ Ñ S.A., cu
sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Horia nr. 78, judeþul
Cluj, în calitate de concesionar, în perimetrele Petrindu,
comuna Cuzãplac, judeþul Sãlaj, Valea Bedeciului, comuna
Mãnãstireni, ºi Muntele Rece, comuna Mãguri-Rãcãtãu,
judeþul Cluj, prevãzute în anexele nr. 1, 2 ºi 3*) care fac
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexele la prezenta hotãrâre.

Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexele la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere, prevãzut
la art. X pct. 10.1.3 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexele la
prezenta hotãrâre, se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 108 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã.
Art. 5. Ñ Licenþele de concesiune a activitãþii miniere
de exploatare prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

Bucureºti, 20 februarie 2004.
Nr. 192.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”Nemetalifere HarghitaÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 13, al art. 21 alin. (1) ºi al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare a rocilor caolinizate, încheiatã între
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de
concedent, ºi Societatea Comercialã ”Nemetalifere HarghitaÒ Ñ
S.A., cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Harghita
nr. 98, judeþul Harghita, în calitate de concesionar, în perimetrul Harghita din localitatea Miercurea-Ciuc, judeþul
Harghita, prevãzutã în anexa**) care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexa la prezenta hotãrâre.

Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere, prevãzut
la art. X pct. 10.1.3 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la
prezenta hotãrâre, se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 108 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã.
Art. 5. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 20 februarie 2004.
Nr. 195.

Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

*) Anexele nr. 1, 2 ºi 3 se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
**) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea ºi utilizarea fondului de stimulente
pentru poliþiºtii din unitãþile Ministerului Administraþiei ºi Internelor
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 25 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului
nr. 38/2003 privind salarizarea ºi alte drepturi ale poliþiºtilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 353/2003,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind
constituirea ºi utilizarea fondului de stimulente pentru poliþiºtii

din unitãþile Ministerului Administraþiei ºi Internelor, prevãzute
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 20 februarie 2004.
Nr. 207.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind constituirea ºi utilizarea fondului de stimulente
pentru poliþiºtii din unitãþile Ministerului Administraþiei ºi Internelor
Art. 1. Ñ Fondul de stimulente pentru poliþiºtii din
unitãþile Ministerului Administraþiei ºi Internelor se constituie
în cotã de 1% din veniturile obþinute ca urmare a valorificãrii unor bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în
proprietatea privatã a statului de cãtre sau prin organele
Ministerului Administraþiei ºi Internelor, din care s-au dedus
cheltuielile efectuate în vederea valorificãrii acestora, astfel:
a) bunurile mobile devenite proprietate privatã a statului
în temeiul legii;
b) bunurile mobile descoperite de organele poliþiei de
frontierã în zonele de competenþã;
c) contravaloarea în lei a mijloacelor de platã în valutã
liber convertibilã/neconvertibilã;
d) mijloacele de platã în lei.
Art. 2. Ñ Pentru constituirea fondului de stimulente
prevãzut la art. 1, organele de valorificare abilitate prin lege
vor proceda astfel:
a) direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene sau
a municipiului Bucureºti, precum ºi administraþiile finanþelor
publice de sector din cadrul Direcþiei Generale a Finanþelor
Publice a Municipiului Bucureºti vireazã din sumele colectate în contul 50.85 ”Disponibil din valorificarea bunurilor
confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a
statului, conform Ordonanþei Guvernului nr. 128/1998 pentru
reglementarea modului ºi condiþiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 98/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioareÒ, dupã deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform prevederilor legale în vigoare, o cotã de 1%,
aferentã bunurilor prevãzute la art. 1 lit. a) ºi b), în contul
50.01.4267095 ”Disponibil din fonduri cu destinaþie specialã
ale ministerelor ºi instituþiilor subordonateÒ, deschis la

Trezoreria Municipiului Bucureºti pe seama Ministerului
Administraþiei ºi Internelor Ñ Direcþia financiarã;
b) mijloacele de platã în lei, legal confiscate de organele Ministerului Administraþiei ºi Internelor, se depun la
unitãþile Trezoreriei Statului în contul 20.22.01.12 ”Încasãri
din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate ºi alte
sume constatate o datã cu confiscarea potrivit legiiÒ, dupã
reþinerea de cãtre unitãþile Ministerului Administraþiei ºi
Internelor a cotei de 1% din valoarea acestora, care se va
depune în conturile 50.01 deschise la unitãþile de trezorerie
pe seama acestor unitãþi ºi se vireazã în ziua lucrãtoare
imediat urmãtoare în contul 50.01.4267095 ”Disponibil din
fonduri cu destinaþie specialã ale ministerelor ºi instituþiilor
subordonateÒ, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureºti
pe seama Ministerului Administraþiei ºi Internelor Ñ Direcþia
financiarã;
c) Banca Naþionalã a României ºi bãncile comerciale
selectate de organele de valorificare vireazã din contravaloarea în lei a mijloacelor de platã în valutã liber convertibilã, respectiv neconvertibilã, confiscate potrivit legii de
cãtre organele Ministerului Administraþiei ºi Internelor, dupã
deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale
în vigoare, cota de 1%, la data creãrii obligaþiilor cãtre
bugetul de stat, în contul 50.01.4267095 ”Disponibil din fonduri cu destinaþie specialã ale ministerelor ºi instituþiilor
subordonateÒ, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureºti
pe seama Ministerului Administraþiei ºi Internelor Ñ Direcþia
financiarã;
d) celelalte organe de specialitate ale statului, abilitate
prin lege sã efectueze valorificãri de bunuri, vireazã din
sumele obþinute ca urmare a valorificãrii bunurilor prevãzute
la art. 1, dupã deducerea cheltuielilor efectuate conform
prevederilor legale în vigoare, cota de 1%, la data constituirii obligaþiei de virare a sumelor cãtre bugetul de stat, în
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contul 50.01.4267095 ”Disponibil din fonduri cu destinaþie
specialã ale ministerelor ºi instituþiilor subordonateÒ, deschis
la Trezoreria Municipiului Bucureºti pe seama Ministerului
Administraþiei ºi Internelor Ñ Direcþia financiarã.
Art. 3. Ñ Organele de valorificare prevãzute la art. 2
lit. a), c) ºi d) anexeazã la ordinul de platã cãtre Ministerul
Administraþiei ºi Internelor, prin care se vireazã cota de
1%, copia documentelor de preluare de la organele
Ministerului Administraþiei ºi Internelor a bunurilor ºi valorilor confiscate ºi valorificate.
Art. 4. Ñ Colectarea ºi evidenþa fondului de stimulente
constituit conform art. 1 se asigurã la nivelul ordonatorului
principal de credite, prin Direcþia financiarã.
Art. 5. Ñ Principalele criterii de acordare a premiilor
individuale din fondul de stimulente sunt urmãtoarele:
Ñ contribuþia efectivã în activitatea de confiscare a
bunurilor ºi valorilor;
Ñ contribuþia personalã în identificarea activitãþilor
ilegale ce au condus la confiscarea bunurilor ºi valorilor.
Art. 6. Ñ Modul de repartizare a fondului de stimulente,
competenþele de aprobare a premiilor individuale, nivelul

maxim al acestora, precum ºi condiþiile de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului administraþiei ºi internelor.
Art. 7. Ñ Plata premiilor din fondul de stimulente se
face pe tot parcursul anului.
Art. 8. Ñ (1) Premiile atribuite din fondul de stimulente
sunt supuse impozitãrii, prin cumulare cu celelalte drepturi
salariale primite în cursul lunii respective, potrivit legii.
(2) Premiile atribuite din fondul de stimulente nu fac
parte din salariul de bazã ºi nu se suportã din fondul de
salarii.
Art. 9. Ñ Sumele rãmase neutilizate la sfârºitul anului
se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaºi destinaþie.
Art. 10. Ñ Evidenþierea în contabilitate a fondului de
stimulente se efectueazã potrivit normelor stabilite de
Ministerul Finanþelor Publice.
Art. 11. Ñ Sumele incluse în mod necuvenit în fondul
de stimulente, prin nerespectarea reglementãrilor legale, se
deduc din fondul de stimulente constituit în perioadele
urmãtoare ºi se vireazã la bugetul de stat.
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