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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENAT

LEGE
pentru ratificarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Comunitatea European„ privind participarea Rom‚niei la cadrul general
pentru finan˛area ac˛iunilor Comunit„˛ii Ón sprijinul politicii consumatorilor
pentru anii 2004—2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se ratific„ Memorandumul de Ón˛elegere dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Comunitatea European„ privind
participarea Rom‚niei la cadrul general pentru finan˛area
ac˛iunilor Comunit„˛ii Ón sprijinul politicii consumatorilor
pentru anii 2004—2007, semnat la Bruxelles la
22 octombrie 2004.

Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor r„spunde pentru realizarea activit„˛ilor
prev„zute Ón memorandumul de Ón˛elegere men˛ionat la
art. 1, Ón calitate de autoritate de implementare. Œn acest
sens Ministerul Finan˛elor Publice va Óncheia cu Autoritatea
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor conven˛ii Ón
vederea stabilirii modului Ón care se va efectua finan˛area.

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 CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 3 mai 2005.
Nr. 105.
M E M O R A N D U M D E Œ N fi E L E G E R E
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Comunitatea European„ privind participarea Rom‚niei la cadrul general
pentru finan˛area ac˛iunilor Comunit„˛ii Ón sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004—2007
Comisia Comunit„˛ilor Europene, denumit„ Ón continuare Comisia, din partea Comunit„˛ii Europene, pe de o parte,
∫i Guvernul Rom‚niei, denumit Ón continuare Rom‚nia, pe de alt„ parte,
av‚nd Ón vedere c„:
1. Decizia Consiliului de asociere Rom‚nia — Uniunea European„ nr. 1/2002 din 18 februarie 2002 (J.O. L 91
din 6 aprilie 2002, pag. 20) stabile∫te principiile generale pentru participarea Rom‚niei la programele Comunit„˛ii
Europene, l„s‚nd Comisia ∫i autorit„˛ile competente din Rom‚nia s„ determine termenii specifici ∫i condi˛iile, inclusiv
contribu˛ia financiar„, cu privire la o astfel de participare la fiecare program specific;
2. cadrul general pentru finan˛area ac˛iunilor comunitare Ón sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004—2007
a fost stabilit prin Decizia Parlamentului European ∫i a Consiliului nr. 20/2004/CE din 8 decembrie 2003 (J.O. L 5 din 9
ianuarie 2004, pag. 1),
au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Cadru general

Termeni ∫i condi˛ii cu privire la participarea la Cadru

Rom‚nia va participa la cadrul general pentru finan˛area
ac˛iunilor Comunit„˛ii Europene Ón sprijinul politicii
consumatorilor pentru anii 2004—2007, denumit Ón
continuare Cadru, Ón conformitate cu condi˛iile stabilite Ón
Decizia Consiliului de asociere Rom‚nia — Uniunea
European„ nr. 1/2002 din 18 februarie 2002 pentru
adoptarea termenilor ∫i condi˛iilor generale pentru
participarea Rom‚niei la programele Comunit„˛ii Europene
∫i Ón conformitate cu termenii ∫i condi˛iile men˛ionate la
art. 2—4 din prezentul memorandum de Ón˛elegere.

1. Rom‚nia va participa la activit„˛ile din Cadru Ón
conformitate cu obiectivele, criteriile, procedurile ∫i
termenele definite Ón Decizia Parlamentului European ∫i a
Consiliului nr. 20/2004/CE, denumit„ Ón continuare Decizie.
Pentru activit„˛ile prev„zute mai jos se aplic„ urm„toarele
condi˛ii speciale:
• participarea la ac˛iunea 7.1, prev„zut„ Ón anexa la
Decizie, va fi permis„ cu condi˛ia ca Óntre Comunitatea
European„ ∫i Rom‚nia s„ fi intrat Ón vigoare un acord
bilateral privind accesul la RAPEX, a∫a cum este prev„zut
Ón art. 12 (4) din Directiva Parlamentului European ∫i a
Consiliului nr. 2001/95/CE din 3 decembrie 2001 privind
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securitatea general„ a produselor (J.O. L 11 din
15 ianuarie 2002, pag. 4);
• participarea la ac˛iunile 5, 7.4 ∫i 10, prev„zute Ón
anexa la Decizie, va fi permis„ cu condi˛ia ca Tratatul de
aderare s„ fie semnat;
• participarea la ac˛iunile 9 ∫i 14, prev„zute Ón anexa la
Decizie, va fi permis„ cu condi˛ia ca Rom‚nia s„ fi transpus
∫i s„ fi implementat efectiv legisla˛ia Uniunii Europene
privind protec˛ia consumatorilor ∫i Ón˛eleg‚nd c„ se va da
prioritate Ónceperii acestor ac˛iuni Ón statele membre care au
aderat la Uniunea European„ Ón anul 2004.
2. Termenii ∫i condi˛iile aplicabile prezent„rii, evalu„rii ∫i
select„rii cererilor de c„tre institu˛ii, organiza˛ii ∫i persoane
eligibile din Rom‚nia vor fi acelea∫i ca ∫i cele aplicabile
institu˛iilor, organiza˛iilor ∫i persoanelor eligibile din statele
membre ale Uniunii Europene, Ón afar„ de cele prev„zute
la pct. 1.
3. Pentru a participa la Cadru, Rom‚nia va pl„ti Ón
fiecare an o contribu˛ie financiar„ la bugetul general al
Uniunii Europene, Ón conformitate cu art. 3.
4. Contribu˛ia financiar„ a Rom‚niei privind participarea
sa ∫i implementarea Cadrului va fi ad„ugat„ la suma
prev„zut„ Ón fiecare an Ón bugetul general al Uniunii
Europene pentru aloc„rile Ón scopul Óndeplinirii obliga˛iilor
financiare care rezult„ din diferite forme ale m„surilor
necesare pentru executarea, managementul ∫i operarea
Cadrului.
5. Una dintre limbile oficiale ale Comunit„˛ii va fi
utilizat„ pentru procedurile privind solicit„rile, contractele ∫i
rapoartele, precum ∫i pentru alte aspecte administrative ale
Cadrului.
ARTICOLUL 3
Contribu˛ia financiar„

Regulile care guverneaz„ contribu˛ia financiar„ a
Rom‚niei sunt stabilite Ón anexa nr. I.
O parte din aceast„ contribu˛ie financiar„ poate fi
finan˛at„ prin instrumentul comunitar relevant de ajutor
extern, dac„ Rom‚nia solicit„ aceasta.
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ARTICOLUL 4
Raportare ∫i evaluare

F„r„ a aduce atingere responsabilit„˛ilor Comisiei ∫i
Cur˛ii Auditorilor Comunit„˛ilor Europene Ón leg„tur„ cu
monitorizarea ∫i evaluarea Cadrului, participarea Rom‚niei
la Cadru va fi continuu monitorizat„ pe baz„ de parteneriat
care implic„ Comisia ∫i Rom‚nia. Rom‚nia va Ónainta
Comisiei rapoartele relevante ∫i va lua parte la alte
activit„˛i specifice sus˛inute de Comunitatea European„ Ón
acest context.
Regulile privind controlul financiar, recuperarea ∫i alte
m„suri antifraud„ sunt stipulate Ón anexa nr. II.
ARTICOLUL 5
Prevederi finale

Prezentul memorandum de Ón˛elegere va fi aplicat pe
durata Cadrului. Totu∫i, Ón cazul Ón care Comunitatea
European„ va decide extinderea duratei f„r„ vreo
schimbare substan˛ial„ a Cadrului, prezentul memorandum
de Ón˛elegere va fi, de asemenea, extins Ón mod
corespunz„tor ∫i automat dac„ nici o parte nu Ól denun˛„
Ón termen de o lun„ de la decizia de extindere.
Proiectele ∫i activit„˛ile Ón derulare la data Óncet„rii
prezentului memorandum de Ón˛elegere vor continua p‚n„
la finalizarea lor, Ón conformitate cu condi˛iile stabilite Ón
acesta, cu prevederile contractuale care se aplic„ acestor
proiecte ∫i activit„˛i, precum ∫i cu prevederile anexei nr. II.
Anexele fac parte integrant„ din prezentul memorandum
de Ón˛elegere.
Prezentul memorandum de Ón˛elegere poate fi modificat
numai Ón scris, prin acordul p„r˛ilor.
Prezentul memorandum de Ón˛elegere va intra Ón vigoare
la data la care Rom‚nia informeaz„ Comisia c„ ratificarea
intern„ a fost finalizat„. El Ó∫i va produce efectele de la
data de 1 ianuarie 2005.
Œncheiat la Bruxelles la 22 octombrie 2004.

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Eduard Gabriel Matei,
secretar de stat,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor

Pentru Comisie, din partea Comunit„˛ii Europene,
David Byrne,
membru al Comisiei pentru Protec˛ia Consumatorilor
∫i a S„n„t„˛ii
ANEXA Nr. I
REGULI

care guverneaz„ contribu˛ia financiar„ a Rom‚niei la cadrul general pentru finan˛area ac˛iunilor
Comunit„˛ii Europene Ón sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004—2007 (Cadru)
1. Contribu˛ia financiar„ ce trebuie pl„tit„ de Rom‚nia la
bugetul general al Uniunii Europene pentru a participa la
Cadru va fi urm„toarea:
112 327 euro pentru anul 2005;
115 260 euro pentru anul 2006;
118 923 euro pentru anul 2007.
2. Contribu˛ia financiar„ a Rom‚niei va acoperi costurile
cu privire la preg„tirea, fezabilitatea, dezvoltarea ∫i
executarea proiectelor de interes comun, precum ∫i pentru
dezvoltarea ∫i implementarea m„surilor orizontale, a∫a cum
sunt prev„zute Ón Cadru.
3. Costurile de deplasare suportate de reprezentan˛i ∫i
exper˛i ai Rom‚niei Ón scopul de a lua parte ca observatori

la lucr„rile comitetului prev„zut la art. 15 din Decizia
Parlamentului European ∫i a Consiliului nr. 20/2004/CE sau
la alte Ónt‚lniri cu privire la implementarea Cadrului vor fi
rambursate de Comisie pe aceea∫i baz„ ∫i Ón conformitate
cu procedurile Ón vigoare Ón prezent pentru reprezentan˛ii
statelor membre ale Uniunii Europene.
4. Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Uniunii Europene se va aplica pentru managementul
contribu˛iei financiare a Rom‚niei.
5. La data intr„rii Ón vigoare a prezentului memorandum
de Ón˛elegere ∫i la Ónceputul fiec„rui an bugetar urm„tor
Comisia va trimite Rom‚niei o cerere de fonduri
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corespunz„toare contribu˛iei sale la costurile acoperite de
acest memorandum de Ón˛elegere.
6. Aceast„ contribu˛ie va fi pl„tit„ Ón euro Óntr-un cont
bancar denominat Ón euro al Comisiei.
7. Rom‚nia va pl„ti contribu˛ia sa la costurile anuale Ón
conformitate cu cererea de fonduri solicitat„, nu mai t‚rziu
de 3 luni de la data cererii. Orice Ónt‚rziere la plata
contribu˛iei va conduce la plata de penaliz„ri de c„tre
Rom‚nia, aplicate la cuantumul sumei neachitate la data
scadent„. Rata dob‚nzii va fi rata aplicat„ de Banca
Central„ European„ pentru principalele sale opera˛iuni de

refinan˛are, dup„ cum este publicat„ Ón seriile C ale
Jurnalului Oficial al Comunit„˛ilor Europene, Ón vigoare Ón
prima zi calendaristic„ a lunii Ón care data scadent„ expir„,
crescut„ cu 3,5 puncte procentuale. Œn cazul Ón care
Ónt‚rzierea la plat„ a contribu˛iei poate primejdui Ón mod
semnificativ implementarea ∫i managementul Cadrului ∫i Ón
absen˛a pl„˛ii Ón termen de 20 de zile lucr„toare de la
data la care Comisia trimite Rom‚niei o scrisoare oficial„
de reamintire, va fi suspendat„ participarea Rom‚niei la
program pentru anul respectiv.
ANEXA Nr. II

REGULI

privind controlul financiar, recuperarea ∫i alte m„suri antifraud„
I. Controale ∫i m„suri antifraud„ ale Comisiei
1. Œn conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 1.605/2002 din 25 iunie 2002 ∫i Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 2.342/2002 din 23 decembrie 2002, precum ∫i
cu celelalte reguli la care se face referire Ón prezentul
memorandum de Ón˛elegere, contractele Óncheiate cu
beneficiari ai programelor stabili˛i Ón Rom‚nia vor con˛ine
prevederi care s„ permit„ ca efectuarea controalelor de
audit financiar sau de alt„ natur„ s„ se realizeze Ón orice
moment la sediile beneficiarilor ∫i ale subcontractan˛ilor lor
de c„tre agen˛ii Comisiei sau de c„tre alte persoane
mandatate de c„tre Comisie.
2. Agen˛ii Comisiei sau alte persoane mandatate de
c„tre Comisie vor avea acces adecvat la locuri, lucr„ri ∫i
documente, precum ∫i la toate informa˛iile necesare Ón
scopul efectu„rii de audituri, inclusiv la cele Ón form„
electronic„. Dreptul la acces va fi prev„zut explicit Ón
contractele Óncheiate pentru implementarea instrumentelor la
care se refer„ prezentul memorandum de Ón˛elegere.
Curtea European„ a Auditorilor va avea acelea∫i drepturi
ca ∫i Comisia.
3. Œn cadrul prezentului memorandum de Ón˛elegere,
Comisia/OLAF (Oficiul European Antifraud„) va fi
autorizat„/autorizat s„ efectueze controale ∫i inspec˛ii
inopinate pe teritoriul Rom‚niei, Ón conformitate cu
prevederile procedurale din Regulamentul Consiliului
(Euratom, CE) nr. 2.185/96 din 11 noiembrie 1996.
Aceste controale ∫i inspec˛ii vor fi preg„tite ∫i Óndeplinite
Ón str‚ns„ colaborare cu autorit„˛ile competente rom‚ne
desemnate de autorit„˛ile rom‚ne, care vor fi notificate Ón
timp util cu privire la obiectul, scopul ∫i baza legal„ ale
controalelor ∫i inspec˛iilor, astfel Ónc‚t acestea s„ poat„
furniza tot sprijinul necesar.
Œn cazul Ón care autorit„˛ile interesate din Rom‚nia
solicit„ acest lucru, controalele ∫i inspec˛iile inopinate pot fi
efectuate Ón comun.
Dac„ participan˛ii la programe refuz„ un control ∫i/sau o
inspec˛ie inopinat„, autorit„˛ile rom‚ne, ac˛ion‚nd Ón
conformitate cu regulile na˛ionale, vor acorda inspectorilor
Comisiei/OLAF asisten˛a de care au nevoie pentru a le
permite s„ efectueze controlul sau inspec˛ia inopinat„.
Comisia/OLAF va raporta c‚t mai cur‚nd posibil
autorit„˛ilor rom‚ne orice fapt„ sau suspiciune referitoare la
vreo neregularitate de care a luat cuno∫tin˛„ pe parcursul
controlului sau inspec˛iei inopinate. Œn orice caz,
Comisia/OLAF va fi obligat„/obligat s„ informeze autoritatea
sus-men˛ionat„ despre rezultatul unor astfel de controale ∫i
inspec˛ii.

II. Informare ∫i consultare
1. Œn scopul unei implement„ri corespunz„toare a
prezentei anexe, autorit„˛ile competente din Rom‚nia ∫i din
Comunitate vor face continuu schimb de informa˛ii ∫i, la
cererea uneia dintre p„r˛i, vor purta consult„ri.
2. Autorit„˛ile competente din Rom‚nia vor informa
Comisia f„r„ Ónt‚rziere despre orice fapt„ sau suspiciune
de care au luat cuno∫tin˛„ cu privire la vreo neregularitate
s„v‚r∫it„ Ón leg„tur„ cu Óncheierea ∫i cu implementarea
contractelor Óncheiate pentru aplicarea instrumentelor la
care se refer„ prezentul memorandum de Ón˛elegere.
III. M„suri administrative ∫i penalit„˛i
F„r„ a aduce prejudicii aplic„rii Codului penal rom‚n,
Comisia poate impune m„suri administrative ∫i penalit„˛i Ón
conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002
din 25 iunie 2002 ∫i Regulamentul (CE, Euratom)
nr. 2.342/2002 din 23 decembrie 2002.
IV. Recuperare
Deciziile luate de Comisie Ón conformitate cu prezentul
memorandum de Ón˛elegere, prin care se impune o
obliga˛ie pecuniar„ Ón sarcina persoanelor, altele dec‚t
state, vor fi puse Ón aplicare ∫i Ón Rom‚nia. Punerea Ón
aplicare va fi guvernat„ de regulile de procedur„ civil„ Ón
vigoare Ón statul pe al c„rui teritoriu este realizat„. Ordinul
de punere Ón aplicare va fi anexat la decizie, f„r„
efectuarea vreunei alte formalit„˛i, cu excep˛ia verific„rii
autenticit„˛ii deciziei de c„tre autoritatea na˛ional„ ce va fi
desemnat„ Ón acest scop de Guvernul Rom‚niei ∫i care va
fi notificat„ Comisiei. Dup„ Óndeplinirea acestor formalit„˛i la
solicitarea Comisiei, aceasta din urm„ poate proceda la
punerea Ón aplicare a deciziei Ón conformitate cu legisla˛ia
na˛ional„, prin aducerea cazului Ón fa˛a autorit„˛ii
competente. Legalitatea deciziei Comisiei va fi controlat„ de
Curtea de Justi˛ie a Comunit„˛ilor Europene.
Hot„r‚rile judec„tore∫ti date de Curtea de Justi˛ie a
Comunit„˛ilor Europene Ón baza unei clauze de arbitraj
dintr-un contract Óncheiat Ón domeniul de aplicabilitate al
prezentului memorandum de Ón˛elegere vor fi puse Ón
aplicare pe baza acelora∫i principii.
V. Comunicare direct„
Comisia va comunica direct cu participan˛ii la cadrul
general pentru finan˛area ac˛iunilor Comunit„˛ii Ón sprijinul
politicii consumatorilor, stabili˛i Ón Rom‚nia, ∫i cu
subcontractan˛ii lor. Ace∫tia pot depune direct la Comisie
toate informa˛iile ∫i documentele relevante care trebuie
prezentate conform instrumentelor la care se refer„
prezentul memorandum de Ón˛elegere ∫i Ón temeiul
contractelor Óncheiate pentru implementarea acestora.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Comunitatea European„ privind participarea Rom‚niei la cadrul general
pentru finan˛area ac˛iunilor Comunit„˛ii Ón sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004—2007,
semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004
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 ratificarea
Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Comunitatea European„ privind participarea Rom‚niei la
cadrul general pentru finan˛area ac˛iunilor Comunit„˛ii Ón

sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004—2007,
semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004, ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 aprilie 2005.
Nr. 347.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind Ónfiin˛area Universit„˛ii Rom‚no-Germane din municipiul Sibiu, jude˛ul Sibiu
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se Ónfiin˛eaz„ Universitatea Rom‚no-German„
din municipiul Sibiu, jude˛ul Sibiu, ca institu˛ie de
Ónv„˛„m‚nt superior, persoan„ juridic„ de drept privat ∫i de
utilitate public„, parte a sistemului na˛ional de Ónv„˛„m‚nt,
cu sediul Ón municipiul Sibiu, str. Calea Dumbr„vii nr. 28—32,
jude˛ul Sibiu.
Art. 2. — Universitatea Rom‚no-German„ din municipiul
Sibiu, jude˛ul Sibiu, se Ónfiin˛eaz„ cu urm„toarea facultate
∫i specializare acreditate: Facultatea de Drept, specializarea
Drept, cu predare Ón limba rom‚n„.
Art. 3. — Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei legi, Ón
structura Universit„˛ii Rom‚no-Germane intr„ ∫i facult„˛ile ∫i
specializ„rile, altele dec‚t cele men˛ionate la art. 2,
acreditate sau autorizate s„ func˛ioneze provizoriu prin
hot„r‚re a Guvernului, conform legii.
Art. 4. — Personalul didactic ∫i nedidactic din institu˛ia
care a fost autorizat„ s„ func˛ioneze provizoriu se preia
prin transfer Ón interesul serviciului la institu˛ia nou-Ónfiin˛at„,
Óncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.
Art. 5. — (1) Universitatea Ónfiin˛at„ dispune de
patrimoniu propriu, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prev„zut Ón anex„ este proprietatea
Universit„˛ii Rom‚no-Germane din municipiul Sibiu, jude˛ul
Sibiu, prin efectul legii.
Art. 6. — (1) Patrimoniul Universit„˛ii Rom‚no-Germane
r„m‚ne ∫i va fi utilizat numai Ón cadrul sistemului na˛ional
de Ónv„˛„m‚nt. Œn cazul nerespect„rii acestei prevederi,
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii va propune Óncetarea
activit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt ∫i desfiin˛area prin lege a
universit„˛ii.
(2) Œn cazul desfiin˛„rii Universit„˛ii Rom‚no-Germane,
destina˛ia patrimoniului se stabile∫te prin lege, numai Ón
interesul Ónv„˛„m‚ntului.
Art. 7. — Cheltuielile privind func˛ionarea Universit„˛ii
Rom‚no-Germane se suport„ din veniturile proprii,
dob‚ndite Ón condi˛iile legii, precum ∫i din alte surse legale.
Art. 8. — Pentru a se asigura respectarea standardelor
legale de calitate, specifice Ónv„˛„m‚ntului superior, institu˛ia
prev„zut„ la art. 1 este special monitorizat„ pe o perioad„
de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul
Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 5 mai 2005.
Nr. 115.
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Universit„˛ii Rom‚no-Germane din municipiul Sibiu, Ónfiin˛at„ prin lege

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind Ónfiin˛area Universit„˛ii Rom‚no-Germane
din municipiul Sibiu, jude˛ul Sibiu
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 Ónfiin˛area
Universit„˛ii Rom‚no-Germane din municipiul Sibiu, jude˛ul

Sibiu, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 3 mai 2005.
Nr. 360.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2005 pentru modificarea art. 12
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea ∫i Ónregistrarea bovinelor
Ón Rom‚nia ∫i pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 61/2004
privind acordarea Ón anul agricol 2004—2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha
produc„torilor agricoli pentru suprafe˛e de teren arabil de p‚n„ la 5 ha inclusiv
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 12 din 28 februarie 2005 pentru modificarea
art. 12 din Ordonan˛a de Urgen˛„ a Guvernului
nr. 113/2002 privind identificarea ∫i Ónregistrarea bovinelor
Ón Rom‚nia ∫i pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 61/2004 privind
acordarea Ón anul agricol 2004—2005 a unui sprijin direct
al statului de 2,5 milioane lei/ha produc„torilor agricoli
pentru suprafe˛e de teren arabil de p‚n„ la 5 ha inclusiv,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 175
din 1 martie 2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul II punctul 7, litera b) a alineatului (1) al
articolului 5 va avea urm„torul cuprins:
îb) pentru culturile care se Ónfiin˛eaz„ Ón prim„vara
anului 2005, cu excep˛ia culturilor de porumb, ov„z ∫i
plante furajere, se acord„ bonuri valorice pentru procurarea
de s„m‚n˛„, Óngr„∫„minte chimice ∫i pesticide, Ón valoare
de 1.500.000 lei/ha, Óncep‚nd cu data de 10 martie 2005.“

2. La articolul II punctul 8, alineatele (2) ∫i (18) ale
articolului 51 vor avea urm„torul cuprins:
î(2) Fondurile necesare pentru acordarea sprijinului
produc„torilor agricoli sub form„ de bonuri valorice, inclusiv
contravaloarea tip„ririi acestora, se asigur„ din prevederile
bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale pe anul 2005.
............................................................................................
(18) Bonurile valorice neutilizate p‚n„ la data de
1 decembrie 2005 de c„tre beneficiari Ó∫i pierd valabilitatea,
devenind nule.“
3. La articolul II punctul 8, dup„ alineatul (19) al
articolului 51 se introduc dou„ alineate noi, alineatele (20)
∫i (21), cu urm„torul cuprins:
î(20) Sumele acordate produc„torilor agricoli pentru
Ónfiin˛area culturilor din toamna anului 2004, care nu au fost
utilizate Ón acest scop, se consider„ sume necuvenite ∫i se
vor recupera sau regulariza, dup„ caz, cu sprijinul acordat
pentru Ónfiin˛area culturilor din prim„vara anului 2005.
(21) Œn cazurile prev„zute la alin. (20) nu se va mai
acorda sprijinul prev„zut Ón etapa a II-a pentru procurarea
de Óngr„∫„minte chimice ∫i pesticide.“

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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

MIRON TUDOR MITREA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 5 mai 2005.
Nr. 120.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2005
pentru modificarea art. 12 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 113/2002
privind identificarea ∫i Ónregistrarea bovinelor Ón Rom‚nia ∫i pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea
Ón anul agricol 2004—2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha produc„torilor
agricoli pentru suprafe˛e de teren arabil de p‚n„ la 5 ha inclusiv
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
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. 12/2005 pentru
modificarea art. 12 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 113/2002 privind identificarea ∫i Ónregistrarea bovinelor
Ón Rom‚nia ∫i pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 61/2004 privind

acordarea Ón anul agricol 2004—2005 a unui sprijin direct
al statului de 2,5 milioane lei/ha produc„torilor agricoli
pentru suprafe˛e de teren arabil de p‚n„ la 5 ha inclusiv ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 3 mai 2005.
Nr. 365.
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