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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 38/2003 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale poli˛i∫tilor
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 57
din 23 iunie 2005 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 38/2003
privind salarizarea ∫i alte drepturi ale poli˛i∫tilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 556 din 29 iunie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE

PRE™EDINTELE

CAMEREI DEPUTAﬁILOR

SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 decembrie 2005.
Nr. 382.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea
∫i alte drepturi ale poli˛i∫tilor
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 38/2003 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale poli˛i∫tilor ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.311.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2005 privind opera˛ionalizarea
Direc˛iei generale anticorup˛ie din cadrul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind
opera˛ionalizarea Direc˛iei generale anticorup˛ie din cadrul
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 809 din
6 septembrie 2005, cu urm„toarele modific„ri:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Ofi˛erii de poli˛ie judiciar„ din cadrul Direc˛iei
generale anticorup˛ie a Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor au competen˛a s„ efectueze, Ón condi˛iile
prev„zute de lege, activit„˛i de prevenire ∫i descoperire,
precum ∫i actele de cercetare penal„ dispuse de procurorul
competent privind infrac˛iunile prev„zute de Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea
faptelor de corup˛ie, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, s„v‚r∫ite de personalul Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor.“

2. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Articolul 23 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Na˛ional
Anticorup˛ie, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 503/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, va avea urm„torul cuprins:
«Art. 23. — Persoanele arestate preventiv Ón cauzele
care sunt de competen˛a Departamentului Na˛ional
Anticorup˛ie sunt de˛inute Ón locuri anume stabilite Ón cadrul
Departamentului Na˛ional Anticorup˛ie, Óncadrate cu personal
deta∫at de la Administra˛ia Na˛ional„ a Penitenciarelor, sau,
dup„ caz, Ón sec˛iile de arest preventiv ale penitenciarelor
ori Ón arestul Direc˛iei generale anticorup˛ie din cadrul
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.»“
3. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Drepturile prev„zute la art. 2 ∫i 3 se asigur„
din bugetul aprobat Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 decembrie 2005.
Nr. 383.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2005 privind opera˛ionalizarea
Direc˛iei generale anticorup˛ie din cadrul Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2005 privind opera˛ionalizarea Direc˛iei generale
anticorup˛ie din cadrul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.312.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activit„˛ii de
consultan˛„ agricol„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 121
din 1 septembrie 2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activit„˛ii de consultan˛„
agricol„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 809 din
6 septembrie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE

PRE™EDINTELE

CAMEREI DEPUTAﬁILOR

SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 decembrie 2005.
Nr. 388.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6
alin. (4) din Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2005
privind reorganizarea activit„˛ii de consultan˛„ agricol„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activit„˛ii de
consultan˛„ agricol„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.317.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 112/2005 pentru abrogarea unei pozi˛ii din anexa
la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 36/2001 privind
regimul pre˛urilor ∫i tarifelor reglementate, care se stabilesc
cu avizul Oficiului Concuren˛ei
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 112
din 14 iulie 2005 pentru abrogarea unei pozi˛ii din anexa la Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul pre˛urilor ∫i tarifelor
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concuren˛ei, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE

PRE™EDINTELE

CAMEREI DEPUTAﬁILOR

SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 decembrie 2005.
Nr. 390.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea
unei pozi˛ii din anexa la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 36/2001 privind regimul pre˛urilor ∫i tarifelor reglementate,
care se stabilesc cu avizul Oficiului Concuren˛ei
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei pozi˛ii din anexa
la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul pre˛urilor
∫i tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concuren˛ei, ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.319.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 587
din 8 noiembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 966 ∫i art. 968 din Codul civil
Ioan Vida
— pre∫edinte
Nicolae Cochinescu
— judec„tor
Aspazia Cojocaru
— judec„tor
Constantin Doldur
— judec„tor
Acsinte Gaspar
— judec„tor
Kozsokár Gábor
— judec„tor
Petre Ninosu
— judec„tor
Ion Predescu
— judec„tor
™erban Viorel St„noiu
— judec„tor
Florentina Balt„
— procuror
Cristina C„t„lina Turcu
— magistrat-asistent
Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 966 ∫i 968 din Codul civil, excep˛ie
ridicat„ de Iancu Vladimir Ón Dosarul nr. 16.355/2004 al
Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„
dispozi˛iile legale criticate consacr„ reglement„ri de maxim„
generalitate, care nu aduc atingere principiilor constitu˛ionale
invocate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 13 mai 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 16.355/2004, Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 966 ∫i 968 din
Codul civil, excep˛ie ridicat„ de Iancu Vladimir Óntr-o cauz„
av‚nd ca obiect cererea de constatare a nulit„˛ii absolute a
unui contract de Óntre˛inere, cu rezerva dreptului de
uzufruct viager, precum ∫i constatarea fraudei la lege.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ textele de lege criticate aduc atingere
dispozi˛iilor art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 20, 53 ∫i 57 din
Constitu˛ie. Œn acest sens arat„ c„ orice persoan„ este
liber„ s„-∫i exercite drepturile, inclusiv dreptul de a dispune
de bunurile sale ∫i dreptul de a Óncheia conven˛ii.
Dispozi˛iile legale criticate impun Óns„ limit„ri Ón ceea ce
prive∫te drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor, care se situeaz„
peste restr‚ngerile ∫i limit„rile permise de Constitu˛ie ∫i de
tratatele interna˛ionale la care Rom‚nia este parte.
Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest
sens arat„ c„ îtextele constitu˛ionale au valoare principial„,
iar prin celelalte legi, Codul civil Ón spe˛„, Ón lumina acestor
principii se reglementeaz„ specific aspectele realit„˛ii
sociale la un moment dat“.
Instan˛a de judecat„ apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 16 ∫i
20 din Constitu˛ie nu au inciden˛„ Ón cauz„, autorul
mul˛umindu-se s„ le men˛ioneze, f„r„ a ar„ta Ón ce const„
Ónc„lcarea lor.

Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Astfel, textele de lege criticate nu aduc
nici o atingere principiilor constitu˛ionale invocate,
dimpotriv„, constituie expresia clar„ a aplic„rii acestora. De
altfel, consider„ c„ nu sunt formulate argumente concrete
prin care s„ arate Ón ce mod dispozi˛iile art. 966 ∫i 968 din
Codul civil ar Ónfr‚nge vreunul dintre aceste principii. Mai
arat„ c„ textele de lege criticate se aplic„ f„r„ nici o
discriminare tuturor celor afla˛i Ón ipoteza normei legale,
a∫a Ónc‚t critica privind Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 16 din
Constitu˛ie privind egalitatea Ón drepturi este neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 966 ∫i
968 din Codul civil sunt constitu˛ionale. Œn acest sens arat„
c„ instituirea unor condi˛ii esen˛iale pentru validitatea
conven˛iilor nu Óncalc„ principiul egalit„˛ii Ón drepturi,
Óntruc‚t textele de lege criticate se aplic„ tuturor p„r˛ilor
contractante, f„r„ discrimin„ri pe considerente arbitrare.
Totodat„, acestea dau expresie dispozi˛iilor art. 57 din
Constitu˛ie privind exercitarea cu bun„-credin˛„ a drepturilor
∫i libert„˛ilor, f„r„ a restr‚nge exerci˛iul acestora. Consider„
c„ dispozi˛iile art. 20 din Constitu˛ie, referitoare la tratatele
interna˛ionale privind drepturile omului, nu au inciden˛„ Ón
spe˛„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile autorului excep˛iei,
concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate
la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992,
re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 966 ∫i 968 din Codul civil, care au
urm„torul con˛inut:
— Art. 966: îObliga˛ia f„r„ cauz„ sau fondat„ pe o cauz„
fals„, sau nelicit„, nu poate avea nici un efect.“;
— Art. 968: îCauza este nelicit„ c‚nd este prohibit„ de
legi, c‚nd este contrarie bunelor moravuri ∫i ordinii publice.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 16 alin. (1) ∫i (2)
referitoare la egalitatea Ón drepturi, ale art. 20 referitoare la
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tratatele interna˛ionale privind drepturile omului, ale art. 53
referitoare la restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al
unor libert„˛i ∫i ale art. 57 referitoare la exercitarea
drepturilor ∫i a libert„˛ilor.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„,
potrivit art. 948 din Codul civil, cauza licit„ constituie una
dintre condi˛iile esen˛iale de validitate a conven˛iilor. A∫a
fiind, absen˛a cauzei, falsitatea acesteia — Ón sensul
neconcordan˛ei cu realitatea — ori caracterul s„u nelicit
lipsesc de eficien˛„ juridic„ conven˛ia, consecin˛„
consacrat„ Ón mod expres de art. 966 din acela∫i cod.
Dispozi˛iile art. 968 din Codul civil definesc termenul de
înelicit“ Ón sensul de calificativ impus de Ónc„lcarea unor
prevederi legale ∫i, cu un sens mai larg, a unor reguli de
moral„ ori apar˛in‚nd ordinii publice.
A∫a fiind, Curtea constat„ c„ aceste norme legale
consacr„ reglement„ri de maxim„ generalitate, cu valoare
principial„, a c„ror aplicare nu este condi˛ionat„ de criterii
cu finalitate sau eficien˛„ discriminatorie, ci este exclusiv
dependent„ de identitatea dintre situa˛ia de fapt real„ ∫i
cea definit„ prin ipotezele lor, astfel Ónc‚t nu se poate
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re˛ine nici un fine de neconstitu˛ionalitate, Ón ceea ce le
prive∫te, Ón raport cu art. 16 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie.
Nici critica textelor legale men˛ionate, prin raportare la
art. 20 din Constitu˛ie, nu poate fi re˛inut„, deoarece
invocarea acestuia ca text de referin˛„ este lipsit„ de
relevan˛„, Ón m„sura Ón care nu este indicat„ prevederea
Ónc„lcat„ din pactele ∫i tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului la care Rom‚nia este parte.
Aceea∫i concluzie se impune ∫i cu privire la Ónc„lcarea
dispozi˛iilor art. 53 din Constitu˛ie, care nu este incident Ón
cauz„, Ón condi˛iile Ón care nu este eviden˛iat dreptul sau
libertatea al c„rui exerci˛iu este restr‚ns prin dispozi˛iile
legale criticate. Œn acest sens Curtea a statuat Ón mod
constant c„ exerci˛iul unui drept nu poate fi absolutizat,
prin eliminarea oric„ror Óngr„diri, inerente Ón considerarea
existen˛ei altor drepturi apar˛in‚nd altor titulari, c„rora
autoritatea statal„ este ˛inut„, Ón egal„ m„sur„, s„ le
acorde ocrotire. Altfel spus, libertatea — cu semnifica˛ia
Óndeob∫te conferit„, de cadru juridic Ón ale c„rui limite
valorificarea dreptului este legitim„ — Ónceteaz„ acolo unde
Óncepe libertatea altor subiecte de drept.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 966 ∫i 968 din Codul civil, excep˛ie ridicat„ de Iancu
Vladimir Ón Dosarul nr. 16.355/2004 al Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 8 noiembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru publicarea Memorandumului de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„
referitor la programele PHARE de cooperare transfrontalier„ 2004 ale Rom‚niei,
semnat la Bucure∫ti la 8 aprilie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ publicarea Memorandumului de
finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„

referitor la programele PHARE de cooperare transfrontalier„
2004 ale Rom‚niei, semnat la Bucure∫ti la 8 aprilie 2005,
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prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 noiembrie 2005.
Nr. 1.710.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.159 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAﬁIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
privind aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli rectificate
ale institutelor na˛ionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2005
Œn temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalit„˛ii de aprobare a bugetului de venituri
∫i cheltuieli ale institutelor na˛ionale de cercetare-dezvoltare,
Ón temeiul art. 24 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea
tehnologic„, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 324/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Cercetare ™tiin˛ific„, cu modific„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 10 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare a bugetelor de venituri ∫i cheltuieli ale institutelor na˛ionale de cercetaredezvoltare pe anul 2005,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ bugetele de venituri ∫i cheltuieli
rectificate pe anul 2005 ale institutelor na˛ionale de
cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Cercetare ™tiin˛ific„, prev„zute Ón anexele 1—18*)
care fac parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
Ónscrise Ón bugetele de venituri ∫i cheltuieli prev„zute la
art. 1 reprezint„ limite maxime ce nu pot fi dep„∫ite dec‚t
Ón cazuri bine justificate, cu aprobarea Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Cercetare ™tiin˛ific„ ∫i cu avizul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i al Ministerului Finan˛elor
Publice.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor aprobate, institutele na˛ionale

de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli Ón func˛ie de
realizarea veniturilor, cu Óncadrarea Ón indicatorii de
eficien˛„ aproba˛i.
Art. 3. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage r„spunderea contraven˛ional„ Ón condi˛iile legii.
Art. 4. — Direc˛ia economic„ din cadrul Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Cercetare ™tiin˛ific„ va comunica bugetele
de venituri ∫i cheltuieli institutelor na˛ionale de cercetaredezvoltare sus-men˛ionate ∫i va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Dumitru Miron,
secretar de stat
Bucure∫ti, 15 decembrie 2005.
Nr. 5.691.
*) Anexele nr. 1—18 se comunic„ institutelor na˛ionale de cercetare-dezvoltare men˛ionate la art. 1.
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