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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 85 din Legea nr. 303/2004

privind statutul magistra˛ilor, excep˛ie ridicat„ de Matrona
Bic„ Ón Dosarul nr. 2.796/2004 al Tribunalului Tulcea.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Curtea dispune s„ se fac„ apelul ∫i Ón Dosarul
nr. 52D/2005 care are ca obiect aceea∫i excep˛ie de
neconstitu˛ionalitate, ridicat„ de ™tefan Bouro∫ Ón Dosarul
nr. 2.797/2004 al Tribunalului Tulcea.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Curtea, din oficiu, pune Ón discu˛ie conexarea dosarelor,
av‚nd Ón vedere identitatea de obiect a acestora.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea dosarelor.
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Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 52D/2005 la
Dosarul nr. 51D/2005, care este primul Ónregistrat.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei
ca neÓntemeiat„, Óntruc‚t critica de neconstitu˛ionalitate
vizeaz„, Ón fapt, o omisiune legislativ„ asupra c„reia
Curtea Constitu˛ional„ nu are competen˛a de a se
pronun˛a. Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 85 din Legea
nr. 164/2001 arat„ c„ tratamentul juridic diferit instituit prin
acestea este justificat de statutul special pe care Ól au
magistra˛ii.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, constat„
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 23 decembrie 2004, pronun˛ate Ón
dosarele nr. 2.796/2004 ∫i nr. 2.797/2004, Tribunalul
Tulcea a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 85 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor. Excep˛ia a fost
ridicat„ de Matrona Bic„ ∫i de ™tefan Bouro∫ cu prilejul
solu˛ion„rii unor contesta˛ii formulate Ómpotriva deciziilor
Casei jude˛ene de pensii Tulcea privind recalcularea
pensiilor.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in, Ón esen˛„, c„ textul de lege criticat
contravine dispozi˛iilor principiului constitu˛ional al egalit„˛ii
Ón drepturi. Œn acest sens, arat„ c„ art. 85 din Legea
nr. 303/2004 nu prevede luarea Ón calcul la stabilirea
vechimii Ón magistratur„ ∫i a perioadei Ón care magistratul a
urmat cursurile de zi ale Ónv„˛„m‚ntului juridic superior.
A∫a fiind, aceste prevederi legale creeaz„ o situa˛ie
discriminatorie Ón raport cu celelalte categorii de pensionari,
care, potrivit art. 169 alin. (1 1) din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale, beneficiaz„, la stabilirea stagiului de cotizare, ∫i de
luarea Ón calcul a perioadei studiilor superioare, urmate ∫i
absolvite la cursuri de zi.
Tribunalul Tulcea apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate nu este Óntemeiat„. Astfel, faptul c„,
potrivit art. 169 alin. (11) din Legea nr. 19/2000, perioada
studiilor superioare este luat„ Ón calcul la stabilirea stagiului
de cotizare nu atrage dup„ sine concluzia c„ o lege
special„ ulterioar„, cum este Legea nr. 303/2004, trebuia
s„ prevad„ c„ aceea∫i perioad„ constituie ∫i vechime Ón
magistratur„. De asemenea, arat„ c„ dispozi˛iile legii
speciale se completeaz„ cu dreptul comun Ón materie,
respectiv Legea nr. 19/2000. Prin urmare, îpensia de
serviciu a r„mas stabilit„ conform legii speciale, f„r„ a
aduce nici o atingere cuantumului acesteia, iar pensionarea
necontributiv„ s-a calculat conform legii care constituie
dreptul comun Ón materie“. Œn sf‚r∫it, arat„ c„, îfiind vorba
de o perioad„ necontributiv„, legiuitorul nu putea s„
dispun„ Óntre diferitele categorii de persoane care au
absolvit o facultate sau alta, abia Óntr-o asemenea situa˛ie
cre‚nd un regim discriminatoriu“.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate
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 consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
nu este Óntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„ Óntre categoria
celor pensiona˛i Ón baza sistemului public de pensii ∫i
magistra˛ii pensionari nu se poate pune problema existen˛ei

unei discrimin„ri, at‚ta vreme c‚t ne afl„m Ón prezen˛a a
dou„ sisteme de pensionare bazate pe criterii ∫i condi˛ii
diferite, deosebiri care le justific„ existen˛a distinct„. De
asemenea, men˛ioneaz„ c„ recunoa∫terea posibilit„˛ii de a
ob˛ine pensie de serviciu este un beneficiu acordat de lege
unor categorii profesionale ∫i tocmai aspectele distincte fa˛„
de reglementarea-cadru Ón materia pensiilor justific„ o lege
special„. Œn sf‚r∫it, aminte∫te c„, potrivit jurispruden˛ei
Cur˛ii Constitu˛ionale, instituirea de regimuri juridice diferite
Ón situa˛ii care impun rezolv„ri diferite nu poate fi apreciat„
drept o Ónc„lcare a principiului egalit„˛ii Ón fa˛a legii.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 85 din
Legea nr. 303/2004 nu contravin prevederilor art. 16 din
Constitu˛ie. Astfel, arat„ c„ textul legal criticat se aplic„
tuturor categoriilor de persoane prev„zute Ón ipoteza normei
legale, f„r„ nici o discriminare pe criterii arbitrare. Œn
acela∫i sens, aminte∫te jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale
Ón care s-a statuat c„ principiul egalit„˛ii presupune ca la
situa˛ii egale s„ corespund„ un tratament egal, iar violarea
acestui principiu exist„ atunci c‚nd se aplic„ un tratament
diferen˛iat unor cazuri egale, f„r„ s„ existe o motivare
obiectiv„ ∫i rezonabil„. Œn acela∫i timp observ„ c„ prin
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate autorul acesteia solicit„ Ón
realitate extinderea dispozi˛iilor legale criticate ∫i la alte
situa˛ii care nu sunt prev„zute de art. 85 din Legea
nr. 303/2004, dar se reg„sesc Ón cuprinsul art. 38 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 19/2000, or, aminte∫te c„ instan˛a de
contencios constitu˛ional nu are competen˛a de a crea, de
a abroga sau de a modifica o norm„ juridic„, devenind
astfel un îlegislator pozitiv“, ∫i nici nu se poate substitui
legiuitorului pentru ad„ugarea unor noi prevederi celor deja
existente.
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 Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii 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, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei Ól constituie dispozi˛iile art. 85 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 576 din
29 iunie 2004, dispozi˛ii potrivit c„rora: îConstituie vechime
Ón magistratur„ perioada Ón care magistratul sau persoana
asimilat„ acestuia a Óndeplinit func˛iile de judec„tor, procuror,
personal de specialitate juridic„ din fostele arbitraje de stat,
magistrat-asistent, auditor de justi˛ie sau personal de
specialitate juridic„ asimilat magistra˛ilor, precum ∫i perioada Ón
care o persoan„ a fost avocat, notar, asistent judiciar, consilier
juridic sau a Óndeplinit func˛ii de specialitate juridic„ Ón aparatul
Parlamentului, Administra˛iei Preziden˛iale, Guvernului, Cur˛ii
Constitu˛ionale, Avocatului Poporului, Cur˛ii de Conturi sau al
Consiliului Legislativ, potrivit prezentei legi.“
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestui text de lege
autorii acesteia invoc„ dispozi˛iile art. 16 din Constitu˛ie.
Curtea observ„ Óns„ c„ Ón realitate criticile de
neconstitu˛ionalitate sunt raportate doar la prevederile
alin. (1) al art. 16, prevederi potrivit c„rora îCet„˛enii sunt
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egali Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„
discrimin„ri“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, potrivit art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi
de asigur„ri sociale, la stabilirea stagiului de cotizare, Ón
vederea acord„rii pensiei ∫i a altor drepturi Ón sistemul
public, se ia Ón calcul, ca perioad„ necontributiv„ asimilat„,
∫i perioada Ón care asiguratul a urmat cursurile de zi ale
Ónv„˛„m‚ntului universitar, cu condi˛ia absolvirii. Aceste
reglement„ri sunt aplicabile, deopotriv„, tuturor persoanelor
care solicit„ acordarea drepturilor de asigur„ri sociale.
Conform art. 169 alin. (1 1) din aceea∫i lege, Ón cazul
recalcul„rii la cerere a pensiilor stabilite anterior intr„rii Ón
vigoare a Legii nr. 19/2000 se ia Ón calcul ∫i stagiul de
cotizare asimilat prev„zut de art. 38 alin. (1) lit. b).
Spre deosebire de aceste prevederi legale, dispozi˛iile
art. 85 din Legea nr. 303/2004, criticat de autorul excep˛iei,
reglementeaz„ vechimea Ón magistratur„, respectiv func˛iile
Óndeplinite care sunt cuprinse Ón aceast„ no˛iune. Vechimea
Ón magistratur„ constituie temeiul acord„rii unor drepturi
specifice acestei categorii profesionale, printre care ∫i

3

pensia de serviciu pentru magistra˛i. Acest tip special de
pensie are dou„ componente: o parte achitat„ din fondurile
de asigur„ri sociale din sistemul public ∫i o parte acordat„
de la bugetul de stat.
Perioada studiilor universitare se ia Ón calcul la stabilirea
p„r˛ii de pensie cuvenite din sistemul public de asigur„ri
sociale, Ón mod egal, pentru to˛i asigura˛ii. Legiuitorul a
optat Óns„, f„r„ a Ónc„lca nici o dispozi˛ie constitu˛ional„,
Ón sensul c„ perioada studiilor juridice nu trebuie inclus„ Ón
calculul vechimii Ón magistratur„, care este temei al stabilirii
pensiei de serviciu.
Curtea constat„ Óns„ c„, din modul Ón care a fost
formulat„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, autorii acesteia
nu critic„ art. 85 din Legea nr. 303/2004 pentru cuprinsul
s„u, ci pentru ceea ce lipse∫te acestui text de lege. Œn
consecin˛„, fa˛„ de dispozi˛iile art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, potrivit c„rora îCurtea Constitu˛ional„ se
pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la
care a fost sesizat„, f„r„ a putea modifica sau completa
prevederile supuse controlului“, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate urmeaz„ s„ fie respins„ ca inadmisibil„.

Pentru considerentele expuse, 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

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 85 din Legea nr. 303/2004
privind statutul magistra˛ilor, excep˛ie ridicat„ de Matrona Bic„ Ón Dosarul nr. 2.796/2004 al Tribunalului Tulcea ∫i de
™tefan Bouro∫ Ón Dosarul nr. 2.797/2004 al aceleia∫i instan˛e.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 17 martie 2005.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI
PUBLICE CENTRALE ™I ALE B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
Nr. 568 din 4 mai 2005

BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI
Nr. 3 din 4 mai 2005

ORDIN
privind completarea Reglement„rilor contabile armonizate cu Directiva Comunit„˛ilor Economice
Europene nr. 86/635/CEE ∫i cu Standardele Interna˛ionale de Contabilitate aplicabile institu˛iilor
de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor publice ∫i al guvernatorului B„ncii Na˛ionale
a Rom‚niei nr. 1.982/5/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 4 ∫i ale art. 28 alin. (8) din Legea contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„, ale
art. 88 alin. 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancar„, republicat„, precum ∫i ale art. 8 din Ordinul ministrului
finan˛elor publice ∫i al guvernatorului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglement„rilor
contabile armonizate cu Directiva Comunit„˛ilor Economice Europene nr. 86/635/CEE ∫i cu Standardele Interna˛ionale de
Contabilitate aplicabile institu˛iilor de credit, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„, ∫i ale art. 48 din Legea
nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
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ministrul finan˛elor publice ∫i guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei emit urm„torul ordin:

11.1. Dispozi˛iile prezentei sec˛iuni se vor aplica
Óncep‚nd cu data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Prevederi referitoare la sucursalele institu˛iilor de
credit cu sediul Ón alt stat membru
11.2. Sucursalele din Rom‚nia ale institu˛iilor de credit
cu sediul Ón alt stat membru public„, cu respectarea
prevederilor pct. 9.4—10.3 din prezentele reglement„ri ∫i
ale cap. 7 «Publicarea situa˛iilor financiare consolidate» din
Normele B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 8/2002 privind
elaborarea situa˛iilor financiare consolidate de c„tre
institu˛iile de credit, documentele institu˛iei de credit str„ine
de care apar˛in, la care se face referire Ón aceste prevederi
(situa˛ii financiare anuale, situa˛ii financiare consolidate,
raportul administratorilor, raportul de gestiune consolidat,
rapoartele auditorilor asupra situa˛iilor financiare anuale ∫i
consolidate).
11.3. Aceste documente trebuie Óntocmite ∫i auditate
potrivit dispozi˛iilor prev„zute, Ón conformitate cu
reglement„rile comunitare, de legisla˛ia din statul membru
Ón care institu˛ia de credit Ó∫i are sediul.
11.4. Sucursalele din Rom‚nia ale institu˛iilor de credit
cu sediul Ón alt stat membru nu vor publica situa˛ii
financiare anuale referitoare la propria activitate, Óns„, pe
l‚ng„ documentele prev„zute la pct. 11.2 din prezentele
reglement„ri, vor publica urm„toarele informa˛ii
suplimentare:
— veniturile ∫i cheltuielile sucursalei provenind din
elementele (posturile) — 1. — Dob‚nzi de primit ∫i venituri
asimilate; 3. — Venituri privind titlurile; 4. — Venituri din
comisioane; 6. — Profit sau pierdere net„ din opera˛iuni
financiare; 7. — Alte venituri din exploatare; 8. — Cheltuieli
administrative generale; ∫i 15. — Impozitul pe rezultatul
activit„˛ii curente — prev„zute la pct. 4.58 din prezentele
reglement„ri;
— num„rul personalului angajat de sucursal„;
— totalul crean˛elor ∫i datoriilor atribuite sucursalei,
defalcate Óntre cele privind institu˛iile de credit ∫i cele
privind clientela, Ómpreun„ cu valoarea total„ a acestor
crean˛e ∫i datorii exprimate Ón lei;
— totalul activului, precum ∫i sumele corespunz„toare
urm„toarelor elemente (posturi), prev„zute la pct. 4.10 din
prezentele reglement„ri:

— 2. — Efecte publice ∫i alte titluri acceptate pentru
refinan˛are la b„ncile centrale; 3. — Crean˛e asupra
institu˛iilor de credit; 4. — Crean˛e asupra clientelei; 5. —
Obliga˛iuni ∫i alte titluri cu venit fix; ∫i 6. — Ac˛iuni ∫i alte
titluri cu venit variabil din activ;
— 1. Datorii privind institu˛iile de credit; 2. — Datorii
privind clientela; ∫i 3. — Datorii constituite prin titluri din pasiv;
— 1. — Datorii contingente; ∫i 2. — Angajamente din
afara bilan˛ului;
— titlurile defalcate Ón func˛ie de Óncadrarea sau
neÓncadrarea acestora Ón categoria imobiliz„rilor financiare,
potrivit prevederilor pct. 5.25 ∫i 5.26 din prezentele
reglement„ri, Ón cazul elementelor (posturilor): 2. — Efecte
publice ∫i alte titluri acceptate pentru refinan˛are la b„ncile
centrale; 5. — Obliga˛iuni ∫i alte titluri cu venit fix; ∫i 6. —
Ac˛iuni ∫i alte titluri cu venit variabil din activ.
Informa˛iile financiare prev„zute la alineatul precedent
vor fi prezentate Ón moned„ na˛ional„.
Exactitatea ∫i concordan˛a acestor informa˛ii cu situa˛iile
financiare anuale trebuie s„ fie verificate de auditorii
financiari ai acestor sucursale.
Prevederi referitoare la sucursalele institu˛iilor de
credit cu sediul Óntr-un stat nemembru
11.5. Sucursalele din Rom‚nia ale institu˛iilor de credit
cu sediul Óntr-un stat nemembru vor publica, Ón conformitate
cu prevederile pct. 11.2 din prezentele reglement„ri,
documentele men˛ionate la punctul respectiv, Óntocmite ∫i
auditate potrivit cerin˛elor legisla˛iei ˛„rii unde Ó∫i au sediul.
11.6. C‚nd documentele Ón cauz„ sunt Ón conformitate
sau echivalente cu documentele Óntocmite potrivit
reglement„rilor contabile comunitare ∫i c‚nd condi˛ia de
reciprocitate, pentru institu˛iile de credit din statele membre
ale Uniunii Europene, este Óndeplinit„ Ón statul nemembru
Ón care este situat sediul social, se aplic„ prevederile
pct. 11.4 din prezentele reglement„ri. Pe l‚ng„ informa˛iile
suplimentare referitoare la activitatea proprie, prev„zute la
pct. 11.4, sucursalele respective vor publica ∫i valoarea
capitalului de dotare.
11.7. Œn alte cazuri dec‚t cel prev„zut la pct. 11.6 din
prezentele reglement„ri, sucursalele respective vor publica
situa˛ii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.
Limba de publicare
11.8. Documentele prev„zute Ón prezenta sec˛iune vor fi
publicate Ón limba rom‚n„, iar, dup„ caz, traducerea va fi
certificat„.“
Art. II. — Prezentul ordin transpune prevederile
referitoare la sucursalele din statele membre ale institu˛iilor
de credit, cuprinse Ón Directiva nr. 89/117/CEE privind
obliga˛iile referitoare la publicarea documentelor contabile
de c„tre sucursalele stabilite Óntr-un stat membru, ale
institu˛iilor de credit ∫i institu˛iilor financiare av‚nd sediul Ón
afara respectivului stat membru, publicat„ Ón Jurnalul Oficial
al Comunit„˛ii Europene (JOCE) nr. L44 din 16 februarie
1989.
Art. III. — Banca Na˛ional„ a Rom‚niei va urm„ri, Ón
cadrul ac˛iunilor de supraveghere desf„∫urate potrivit legii,
aplicarea prevederilor prezentului ordin de c„tre sucursalele
din Rom‚nia ale institu˛iilor de credit str„ine.
Art. IV. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage aplicarea sanc˛iunilor sau instituirea m„surilor
prev„zute de art. 99 ∫i, respectiv, de art. 100 din Legea
nr. 58/1998 privind activitatea bancar„, republicat„.
Art. V. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice dispozi˛ii contrare.

Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu

Art. I. — Œn cadrul capitolului 1 îReglement„ri privind
contabilitatea ∫i situa˛iile financiare anuale ale institu˛iilor de
credit“ din Reglement„rile contabile armonizate cu Directiva
Comunit„˛ilor Economice Europene nr. 86/635/CEE ∫i cu
Standardele Interna˛ionale de Contabilitate aplicabile
institu˛iilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului
finan˛elor publice ∫i al guvernatorului B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei nr. 1.982/5/2001, publicate Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 694 din 1 noiembrie 2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dup„ sec˛iunea a 10-a
îPublicarea raportului anual al institu˛iei de credit“ se
introduce sec˛iunea a 11-a îPrevederi specifice privind
publicarea documentelor contabile de c„tre sucursalele din
Rom‚nia ale institu˛iilor de credit str„ine“ cu urm„torul
cuprins:
îSECfiIUNEA a 11-a
Prevederi specifice privind publicarea documentelor contabile
de c„tre sucursalele din Rom‚nia ale institu˛iilor de credit
str„ine
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REGULAMENTE ALE CONSILIILOR PENTRU DEZVOLTARE REGIONAL√
REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regional„
Bucure∫ti — Ilfov*)
CAPITOLUL I
Art. 1. — (1) Consiliul pentru Dezvoltare Regional„
Bucure∫ti — Ilfov, denumit Ón continuare Consiliul Regional,
este organismul regional deliberativ, f„r„ personalitate
juridic„, care este constituit ∫i func˛ioneaz„ pe principii
parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Bucure∫ti —
Ilfov, Ón scopul coordon„rii politicilor de dezvoltare
regional„.
(2) Consiliul Regional Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
concordan˛„ cu obiectivele politicii regionale stabilite prin
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional„ Ón
Rom‚nia.
Art. 2. — Consiliul Regional este alc„tuit din
pre∫edintele Consiliului Jude˛ean Ilfov, primarul general al
municipiului Bucure∫ti, din c‚te un reprezentant al fiec„rui
consiliu local de sector ∫i din reprezentan˛i ai consiliilor
locale din jude˛ul Ilfov, la paritate cu reprezentan˛ii
sectoarelor municipiului Bucure∫ti.
Art. 3. — (1) Func˛iile de pre∫edinte ∫i vicepre∫edinte al
Consiliului Regional sunt Óndeplinite prin rota˛ie, pentru c‚te
un mandat de un an, de c„tre pre∫edintele Consiliului
Jude˛ean Ilfov ∫i primarul general al municipiului Bucure∫ti.
(2) Œn cazul Ón care pre∫edintele nu Ó∫i poate Óndeplini
atribu˛iile, acestea vor fi preluate de drept ∫i integral de
c„tre vicepre∫edinte.
(3) Œn cazul absen˛ei motivate a pre∫edintelui ∫i a
vicepre∫edintelui, lucr„rile ∫edin˛elor Consiliului Regional vor
fi conduse de un membru al acestuia, ales prin votul
deschis al majorit„˛ii membrilor prezen˛i la ∫edin˛„.
Art. 4. — Secretariatul Consiliului Regional este asigurat
de Agen˛ia pentru Dezvoltare Regional„ Bucure∫ti — Ilfov,
denumit„ Ón continuare Agen˛ia pentru Dezvoltare Regional„,
prin personal specializat.
Art. 5. — (1) La fiecare ∫edin˛„ a Consiliului Regional
particip„ de drept directorul general al Agen˛iei pentru
Dezvoltare Regional„.
(2) La ∫edin˛ele Consiliului Regional particip„ ∫i
personalul care asigur„ secretariatul Consiliului Regional ∫i
al˛i speciali∫ti din cadrul Agen˛iei pentru Dezvoltare
Regional„, desemna˛i de directorul general Ón func˛ie de
problematica supus„ dezbaterii.
(3) La ∫edin˛ele Consiliului Regional pot participa, f„r„
drept de vot, prefectul municipiului Bucure∫ti ∫i prefectul
jude˛ului Ilfov.
(4) Œn func˛ie de problematica supus„ dezbaterii, la
lucr„rile Consiliului Regional pot participa, Ón calitate de
invita˛i f„r„ drept de vot, ∫i al˛i reprezentan˛i ai consiliilor
locale, municipale, or„∫ene∫ti ∫i comunale, ai institu˛iilor ∫i
organiza˛iilor cu atribu˛ii Ón domeniul dezvolt„rii regionale,
reprezentan˛i desemna˛i de organiza˛iile patronale ∫i
sindicale reprezentative la nivel na˛ional, precum ∫i
reprezentan˛i ai societ„˛ii civile; ace∫tia pot face propuneri
pe care Consiliul Regional le poate dezbate ∫i supune la vot.
(5) Œn cazul ∫edin˛elor Consiliului Regional Ón cadrul
c„rora se supun spre avizare sau aprobare proiecte de
dezvoltare regional„, conform prevederilor art. 7 alin. (2)
lit. c) ∫i d) din Legea nr. 315/2004, membrii acestuia,
inclusiv invita˛ii, semneaz„ o declara˛ie de confiden˛ialitate
∫i impar˛ialitate sau o declara˛ie de confiden˛ialitate, dup„

caz, modelele acestor declara˛ii fiind prev„zute Ón anexele
nr. 1 ∫i 2 la prezentul regulament.
(6) Declara˛iile de confiden˛ialitate ∫i impar˛ialitate vor fi
semnate de to˛i membrii Consiliului Regional prezen˛i la
acea ∫edin˛„, iar declara˛ia de confiden˛ialitate va fi
semnat„ de to˛i ceilal˛i participan˛i ∫i invita˛i.
(7) Œn cazul Ón care unul dintre membrii Consiliului
Regional este reprezentantul unei autorit„˛i publice care a
depus proiect spre aprobare Ón vederea finan˛„rii sau se
afl„ Óntr-un posibil caz de conflict de interese, acesta va
anun˛a Consiliul Regional despre aceste situa˛ii, se va
ab˛ine de la dezbateri ∫i de la vot ∫i va semna numai
declara˛ia de confiden˛ialitate. Dac„ mai mul˛i membri ai
Consiliului Regional se afl„ Ón aceast„ situa˛ie ∫i aprobarea
listei de proiecte poate fi periclitat„ prin neÓndeplinirea
cerin˛elor de cvorum men˛ionate la art. 6 alin. (1), votul va
fi exprimat pentru fiecare proiect de pe list„, urm‚nd s„ se
ab˛in„ de la votarea proiectului numai persoana care nu
poate respecta condi˛ia de impar˛ialitate.
(8) Nerespectarea prevederilor legale Ón vigoare privind
conflictul de interese, precum ∫i a declara˛iilor de
confiden˛ialitate atrage r„spunderea membrilor Consiliului
Regional ∫i se sanc˛ioneaz„ conform dispozi˛iilor legale Ón
vigoare; membrii Consiliului Regional, inclusiv pre∫edintele
∫i vicepre∫edintele acestuia, nu pot de˛ine aceast„ calitate
∫i nu pot fi reale∫i pe o perioad„ de cel pu˛in 5 ani de la
data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii judec„tore∫ti prin care
se constat„ vinov„˛ia acestora.
CAPITOLUL II
Func˛ionarea Consiliului Regional
Art. 6. — (1) ™edin˛ele Consiliului Regional se pot
desf„∫ura numai Ón prezen˛a a cel pu˛in jum„tate plus unu
din num„rul membrilor care Ól constituie ∫i cu condi˛ia
reprezent„rii at‚t a jude˛ului Ilfov, c‚t ∫i a municipiului
Bucure∫ti.
(2) Dac„ la o ∫edin˛„ a Consiliului Regional nu sunt
Óntrunite condi˛iile de participare prev„zute la alin. (1),
atunci ea se am‚n„, urm‚nd s„ fie convocat„ o nou„
∫edin˛„ Ón termen de 15 zile. ™edin˛a convocat„ Ón urma
unei am‚n„ri se desf„∫oar„ chiar dac„ nu Óntrune∫te
condi˛iile prev„zute la alin. (1), iar hot„r‚rile adoptate de
Consiliul Regional Ón cadrul acestei ∫edin˛e sunt obligatorii.
(3) Membrii Consiliului Regional care nu pot participa
din motive obiective la ∫edin˛ele acestuia pot desemna, prin
mandat scris, un Ónlocuitor.
(4) Mandatul scris privind numirea unui Ónlocuitor la
∫edin˛a Consiliului Regional cuprinde ∫i motivarea
neparticip„rii la acea ∫edin˛„, se depune ∫i se Ónregistreaz„
Ónaintea acesteia la secretariatul Consiliului Regional din
cadrul Agen˛iei pentru Dezvoltare Regional„.
(5) Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin, Consiliul
Regional adopt„ hot„r‚ri prin consens. Dac„ acesta nu se
realizeaz„, hot„r‚rile vor fi luate prin vot cu majoritatea
simpl„ a membrilor prezen˛i. Œn caz de paritate, votul
pre∫edintelui este decisiv.
(6) Hot„r‚rile adoptate se comunic„ de c„tre
secretariatul Consiliului Regional, Ón termen de 15 zile
lucr„toare de la data adopt„rii, institu˛iei na˛ionale cu

*) Regulamentul a fost aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului pentru Dezvoltare Regional„ Bucure∫ti — Ilfov nr. 61 din 27 aprilie 2005.
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atribu˛ii Ón domeniul dezvolt„rii regionale, membrilor
Consiliului Regional, precum ∫i altor institu˛ii ∫i persoane
interesate, Ón func˛ie de recomand„rile Consiliului Regional.
Art. 7. — (1) ™edin˛ele ordinare ale Consiliului Regional
se desf„∫oar„ trimestrial, la convocarea pre∫edintelui sau,
Ón absen˛a acestuia, a vicepre∫edintelui.
(2) Œn cazuri deosebite, ∫edin˛ele extraordinare ale
Consiliului Regional se pot organiza la solicitarea unei
treimi din num„rul total al membrilor Consiliului Regional, a
directorului general al Agen˛iei pentru Dezvoltare Regional„,
precum ∫i la cererea Consiliului Na˛ional pentru Dezvoltare
Regional„.
(3) Consiliul Regional poate adopta hot„r‚ri prin
procedur„ scris„. Aceast„ procedur„ se folose∫te Ón cazuri
excep˛ionale, c‚nd anumite hot„r‚ri sunt solicitate Ón
termen foarte scurt de c„tre organismele na˛ionale care au
responsabilit„˛i Ón integrarea politicilor de dezvoltare
regional„.
(4) Ini˛iativa demar„rii procedurii de adoptare a unei
hot„r‚ri prin procedur„ scris„ revine, dup„ caz,
pre∫edintelui sau vicepre∫edintelui Consiliului Regional ori
directorului general al Agen˛iei pentru Dezvoltare Regional„.
(5) Expunerea de motive ∫i/sau documentele justificative
necesare pentru adoptarea unei hot„r‚ri Ón procedur„
scris„ sunt transmise prin fax sau e-mail tuturor membrilor
Consiliului Regional prin intermediul secretariatului Agen˛iei
pentru Dezvoltare Regional„. O dat„ cu aceste documente
se transmite ∫i propunerea de hot„r‚re care trebuie
adoptat„.
(6) Acordul membrilor Consiliului Regional privind
adoptarea hot„r‚rilor prin procedur„ scris„ se transmite de
c„tre ace∫tia, Ón format electronic ∫i prin fax, pe adresa
pre∫edintelui ∫i a vicepre∫edintelui Consiliului Regional,
precum ∫i pe adresa secretariatului constituit Ón cadrul
Agen˛iei pentru Dezvoltare Regional„.
(7) Hot„r‚rile se consider„ aprobate Ón procedur„ scris„
dac„ acordul este dat de majoritatea simpl„ a membrilor
Consiliului Regional, Ón termen de 5 zile lucr„toare de la
data primirii propunerii de hot„r‚re. Œn caz de paritate,
acordul pre∫edintelui este decisiv.
(8) Œn textul fiec„rei hot„r‚ri adoptate prin procedur„
scris„ se specific„ modalitatea de adoptare a acesteia.
(9) Hot„r‚rile adoptate Ón procedur„ scris„ se comunic„
de c„tre secretariatul Consiliului Regional, Ón decurs de
5 zile lucr„toare de la data adopt„rii acestora, institu˛iilor
na˛ionale care au solicitat emiterea lor. Aceste hot„r‚ri se
pot transmite, la recomandarea Consiliului Regional, ∫i altor
institu˛ii ∫i/sau persoane interesate.
Art. 8. — (1) Convocarea ∫i transmiterea invita˛iilor la
∫edin˛ele Consiliului Regional se fac Ón scris de c„tre
secretariatul Consiliului, cu cel pu˛in 10 zile lucr„toare
Ónainte de data desf„∫ur„rii ∫edin˛ei. Œn mod obligatoriu
acestea con˛in ziua, ora, locul desf„∫ur„rii ∫i ordinea de zi,
precum ∫i adresa site-ului de pe care pot fi ob˛inute
informa˛ii privind ∫edin˛a respectiv„.
(2) Ordinea de zi a ∫edin˛ei Consiliului Regional ∫i,
dup„ caz, materialele care urmeaz„ a fi supuse dezbaterii
se public„ pe site-ul Agen˛iei pentru Dezvoltare Regional„
cu cel pu˛in 5 zile Ónainte de data ∫edin˛ei.
(3) Decizia cu privire la materialele care vor fi publicate
pe site-ul Agen˛iei pentru Dezvoltare Regional„ apar˛ine
pre∫edintelui Consiliului Regional, ea put‚nd fi delegat„
directorului general al Agen˛iei pentru Dezvoltare Regional„.
Art. 9. — (1) La Ónceputul fiec„rei ∫edin˛e, pre∫edintele
Consiliului Regional supune la vot aprobarea procesuluiverbal al ∫edin˛ei anterioare, precum ∫i ordinea de zi a

∫edin˛ei curente, acestea urm‚nd s„ se aprobe cu votul
majorit„˛ii membrilor prezen˛i.
(2) Ordinea de zi poate fi completat„ ∫i cu alte
probleme dec‚t cele comunicate ini˛ial, cu aprobarea a
dou„ treimi din num„rul membrilor prezen˛i.
(3) La sf‚r∫itul fiec„rei ∫edin˛e se stabile∫te data
viitoarei ∫edin˛e ordinare.
CAPITOLUL III
Atribu˛iile Consiliului Regional
Art. 10. — (1) Œn concordan˛„ cu obiectivele politicii
regionale, Consiliul Regional are urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) analizeaz„ ∫i aprob„ strategia ∫i programele de
dezvoltare regional„;
b) sprijin„ elaborarea Ón parteneriat a Planului na˛ional
de dezvoltare;
c) aprob„ proiectele de dezvoltare regional„,
selec˛ionate la nivel regional, Ón concordan˛„ cu criteriile,
priorit„˛ile ∫i metodologia elaborate de institu˛ia na˛ional„ cu
atribu˛ii Ón domeniul dezvolt„rii regionale, Ómpreun„ cu
organismele regionale specializate;
d) transmite Consiliului Na˛ional pentru Dezvoltare
Regional„, spre aprobarea finan˛„rii, portofoliul propus de
proiecte pentru care se aplic„ o procedur„ de selec˛ie la
nivel na˛ional;
e) aprob„ criteriile, priorit„˛ile, alocarea ∫i destina˛iile
resurselor Fondului pentru dezvoltare regional„;
f) prezint„ Consiliului Na˛ional pentru Dezvoltare
Regional„ propuneri privind alocarea de resurse la Fondul
pentru dezvoltare regional„;
g) urm„re∫te utilizarea fondurilor alocate din Fondul
na˛ional pentru dezvoltare regional„;
h) propune Consiliului Na˛ional pentru Dezvoltare
Regional„ cuantumul contribu˛iilor anuale, Ón limita sumelor
aprobate prin bugetele jude˛elor, respectiv al municipiului
Bucure∫ti, dup„ caz, alocate pentru Fondul pentru
dezvoltare regional„, pentru finan˛area obiectivelor politicilor
regionale, precum ∫i destina˛ia ∫i e∫alon„rile de plat„ ale
acestora;
i) atrage alte contribu˛ii financiare, locale ∫i regionale, Ón
vederea realiz„rii obiectivelor regionale; sursele atrase se
constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regional„;
j) aprob„ rapoartele de activitate semestriale Óntocmite
de Agen˛ia pentru Dezvoltare Regional„;
k) coordoneaz„ ∫i sprijin„ dezvoltarea parteneriatelor
regionale;
l) elaboreaz„ ∫i aprob„ regulamentul propriu de
func˛ionare, Ón conformitate cu regulamentul-cadru de
organizare ∫i func˛ionare a consiliilor pentru dezvoltare
regional„;
m) avizeaz„ contractele, conven˛iile, acordurile,
protocoalele, precum ∫i alte documente similare Óncheiate
de c„tre Agen˛ia pentru Dezvoltare Regional„ cu ter˛ii Ón
domeniul specific de activitate, inclusiv cu institu˛iile similare
din cadrul Uniunii Europene, ∫i informeaz„ corespunz„tor
Consiliul Na˛ional pentru Dezvoltare Regional„;
n) aprob„ Statutul Agen˛iei pentru Dezvoltare Regional„,
precum ∫i organigrama acesteia;
o) coordoneaz„ activit„˛ile de mediatizare la nivel
regional a politicilor ∫i obiectivelor de dezvoltare regional„,
a programelor regionale finan˛ate de Uniunea European„,
precum ∫i pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a
fondurilor, asigur‚nd transparen˛a ∫i informarea corect„,
rapid„ ∫i Ón timp util a cet„˛enilor, Ón special a
Óntreprinz„torilor.
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(2) Consiliul Regional Ó∫i aprob„ rapoarte semestriale,
precum ∫i un raport anual de activitate, acestea fiind
Óntocmite de secretariatul Agen˛iei pentru Dezvoltare
Regional„. Aceste rapoarte se transmit spre informare
Consiliului Na˛ional pentru Dezvoltare Regional„, Ón
maximum 30 de zile de la sf‚r∫itul perioadei men˛ionate.
(3) Consiliul Regional nume∫te ∫i elibereaz„ din func˛ie
directorul general al Agen˛iei pentru Dezvoltare Regional„.
(4) Numirea directorului general al Agen˛iei pentru
Dezvoltare Regional„ se face prin concurs, potrivit
prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 315/2004, precum
∫i altor prevederi legale Ón vigoare.
(5) Eliberarea din func˛ie a directorului general al
Agen˛iei pentru Dezvoltare Regional„ se face de c„tre
Consiliul Regional Ón conformitate cu prevederile Legii
nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modific„rile ulterioare, ∫i
ale celorlalte acte normative care reglementeaz„ domeniul
rela˛iilor de munc„.
(6) Hot„r‚rea privind eliberarea din func˛ie a directorului
general al Agen˛iei pentru Dezvoltare Regional„ se
transmite Ón scris, Ón termen de maximum 5 zile de la data
emiterii acesteia, spre informare, institu˛iei na˛ionale cu
atribu˛ii Ón domeniul dezvolt„rii regionale. Œn ∫edin˛a imediat
urm„toare secretariatul Consiliului Na˛ional pentru
Dezvoltare Regional„ informeaz„ membrii acestuia despre
aceasta.
(7) Hot„r‚rea Consiliului Regional privind eliberarea din
func˛ie a directorului general al Agen˛iei pentru Dezvoltare
Regional„ este Ónso˛it„ de procesul-verbal detaliat al
∫edin˛ei, precum ∫i de documenta˛ia care s„ ateste cauzele
care au determinat eliberarea din func˛ie a acestuia.
(8) Œn cazul Óncet„rii raporturilor de serviciu ale
directorului general al Agen˛iei pentru Dezvoltare Regional„,
perioada de interimat va fi asigurat„ de o persoan„ din
cadrul acesteia, desemnat„ de Consiliul Regional ∫i care
are o experien˛„ continu„ de cel pu˛in 3 ani Ón domeniul
implement„rii proiectelor de dezvoltare regional„.
Art. 11. — (1) Pre∫edintele Consiliului Regional are
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) convoac„, coordoneaz„ preg„tirea ∫i conduce
∫edin˛ele Consiliului Regional;
b) aprob„ proiectul ordinii de zi, lista cuprinz‚nd invita˛ii,
precum ∫i materialele ce urmeaz„ s„ fie transmise cu
ocazia convoc„rii ∫edin˛elor Consiliului Regional;
c) semneaz„ hot„r‚rile ∫i procesele-verbale ale
∫edin˛elor Consiliului Regional, rapoartele semestriale,
precum ∫i raportul anual de activitate ale acestuia;
d) aprob„ modific„rile la procesele-verbale ale
∫edin˛elor, ˛in‚nd seama de propunerile ∫i observa˛iile
vicepre∫edintelui, ale membrilor Consiliului Regional,
precum ∫i ale secretariatului acestuia;
e) reprezint„ Consiliul Regional, Ómpreun„ cu
vicepre∫edintele, Ón cadrul Consiliului Na˛ional pentru
Dezvoltare Regional„;
f) reprezint„ regiunea ∫i Consiliul Regional Ón rela˛iile cu
alte regiuni din ˛ar„ ∫i din str„in„tate.
(2) Pre∫edintele Consiliului Regional Óndepline∫te ∫i alte
atribu˛ii care rezult„ din prevederile Legii nr. 315/2004.
Art. 12. — Vicepre∫edintele Consiliului Regional are
urm„toarele atribu˛ii:
a) preia, pe baz„ de mandat scris, semnat de
pre∫edintele Consiliului Regional, atribu˛iile acestuia dac„
pre∫edintele, din motive justificate, nu le poate Óndeplini;
b) particip„ la organizarea ∫edin˛elor Consiliului
Regional;
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c) face observa˛ii ∫i propuneri cu privire la con˛inutul ∫i
modul de Óntocmire a procesului-verbal al ∫edin˛ei
Consiliului Regional;
d) Óndepline∫te alte atribu˛ii stabilite de Consiliul
Regional;
e) reprezint„ Consiliul Regional, Ómpreun„ cu
pre∫edintele, Ón cadrul Consiliului Na˛ional pentru
Dezvoltare Regional„.
Art. 13. — Activit„˛ile principale ale secretariatului
Consiliului Regional sunt:
a) preg„tirea documentelor necesare convoc„rii
∫edin˛elor Consiliului Regional;
b) publicarea pe site-ul Agen˛iei pentru Dezvoltare
Regional„ a ordinii de zi a ∫edin˛elor, a proceselor-verbale
ale acestora, precum ∫i a materialelor pentru care Consiliul
Regional hot„r„∫te publicarea;
c) convocarea ∫i transmiterea invita˛iilor la ∫edin˛ele
Consiliului Regional, conform prevederilor art. 7 alin. (1) ∫i
(2) ∫i ale art. 8 alin. (1) ∫i (2);
d) Óntocmirea procesului-verbal al ∫edin˛elor Consiliului
Regional ∫i transmiterea formei finale semnate de
pre∫edintele acestuia, precum ∫i a hot„r‚rilor Consiliului
Regional institu˛iei na˛ionale cu atribu˛ii Ón domeniul
dezvolt„rii regionale, membrilor acestuia, precum ∫i
institu˛iilor/persoanelor interesate, la recomandarea
pre∫edintelui Consiliului Regional, Ón termen de 15 zile de
la data la care a avut loc ∫edin˛a;
e) Ónregistrarea acordului transmis prin procedur„ scris„
conform art. 7 alin. (6) ∫i transmiterea hot„r‚rilor adoptate
Ón termen de 5 zile lucr„toare de la data aprob„rii acestora
institu˛iilor ∫i persoanelor prev„zute la art. 6 alin. (6);
f) redactarea rapoartelor semestriale, precum ∫i a
raportului anual de activitate ale Consiliului Regional ∫i
transmiterea acestora, dup„ aprobarea lor de c„tre
Consiliul Regional, Ón maximum 30 de zile de la sf‚r∫itul
perioadei men˛ionate, spre informare, Consiliului Na˛ional
pentru Dezvoltare Regional„;
g) primirea ∫i Ónregistrarea mandatelor scrise privind
numirea unor Ónlocuitori la ∫edin˛ele Consiliului Regional;
h) asigurarea, Óntre ∫edin˛e, a asisten˛ei de specialitate
pre∫edintelui ∫i vicepre∫edintelui Consiliului Regional;
i) Ónregistrarea ∫i p„strarea Ón condi˛ii specifice adecvate
a declara˛iilor de confiden˛ialitate ∫i impar˛ialitate date de
membrii Consiliului Regional ∫i de c„tre ceilal˛i participan˛i
∫i invita˛i la ∫edin˛e, conform art. 5 alin. (6);
j) primirea ∫i distribuirea coresponden˛ei destinate
Consiliului Regional;
k) constituirea ∫i p„strarea unui registru de eviden˛„
complet privind ∫edin˛ele ∫i activit„˛ile Consiliului Regional;
l) asigurarea activit„˛ilor de registratur„ ∫i arhivare a
documentelor privind activit„˛ile Consiliului Regional;
m) alte activit„˛i care sunt stabilite de Consiliul
Regional.
Art. 14. — Membrii Consiliului Regional Ó∫i exercit„
atribu˛iile cu titlu gratuit.
Art. 15. — (1) Adoptarea prezentului regulament se face
cu votul a dou„ treimi din num„rul membrilor acestuia ∫i
numai Ón prezen˛a a cel pu˛in unui reprezentant din fiecare
jude˛.
(2) Modificarea prezentului regulament se poate face cu
votul a dou„ treimi din num„rul membrilor acestuia ∫i
numai Ón prezen˛a a cel pu˛in unui reprezentant din fiecare
entitate administrativ-teritorial„ care compune regiunea,
respectiv municipiul Bucure∫ti ∫i jude˛ul Ilfov.
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 419/18.V.2005
ANEXA Nr. 1
la regulament
D E C L A R A fi I E D E C O N F I D E N fi I A L I T A T E ™ I I M P A R fi I A L I T A T E

Óntocmit„ cu ocazia aprob„rii listei de proiecte de dezvoltare regional„
finan˛ate prin*) .................................................................................
Subsemnatul ............................................................................ declar pe propria r„spundere c„
(numele, prenumele, actul de identitate)

nu m„ aflu Ón conflict de interese conform prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele m„suri
pentru asigurarea transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice, a func˛iilor publice ∫i Ón mediul
de afaceri, prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei ∫i ale Legii administra˛iei publice locale
nr. 215/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Œn cazul existen˛ei vreunui conflict de interese vor informa Consiliul Regional despre aceast„
situa˛ie, urm‚nd ca acest organism s„ procedeze Ón conformitate cu prevederile propriului
regulament de organizare ∫i func˛ionare sau s„ ia m„surile pe care le consider„ potrivite.
Prin prezenta declar, de asemenea, pe propria r„spundere c„ voi trata orice informa˛ii la
care am acces Ón leg„tur„ cu evaluarea ∫i aprobarea proiectelor de dezvoltare regional„ drept
confiden˛iale ∫i nu le voi transmite unei ter˛e p„r˛i f„r„ aprobarea scris„ a Consiliului Regional.
Œn˛eleg c„ aceast„ obliga˛ie nu se aplic„ Ón cazul Ón care transmiterea informa˛iilor se face
ca o consecin˛„ a unei obliga˛ii legale.
Numele
Semn„tura
Data
ANEXA Nr. 2
la regulament
D E C L A R A fi I E D E C O N F I D E N fi I A L I T A T E

Óntocmit„ cu ocazia aprob„rii listei de proiecte de dezvoltare regional„
finan˛ate prin*) .............................................................................
Subsemnatul ................................................................ declar pe propria r„spundere c„ voi trata
(numele, prenumele, actul de identitate)

orice informa˛ii la care am acces Ón leg„tur„ cu evaluarea ∫i aprobarea proiectelor de dezvoltare
regional„ drept confiden˛iale ∫i nu le voi transmite unei ter˛e p„r˛i f„r„ aprobarea scris„ a
Consiliului Regional.
Œn˛eleg c„ aceast„ obliga˛ie nu se aplic„ Ón cazul Ón care transmiterea informa˛iilor se face
ca o consecin˛„ a unei obliga˛ii legale.
Numele
Semn„tura
Data
*) Se va men˛iona numele m„surii/programului/subprogramului Ón baza c„ruia se asigur„ finan˛area proiectelor de
dezvoltare regional„.
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