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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind punerea Ón aplicare a unor sanc˛iuni interna˛ionale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 3

Domeniul de aplicare

Publicarea Ón Monitorul Oficial

(1) Prezenta lege reglementeaz„ modalitatea de punere
Ón aplicare, de c„tre Rom‚nia, a unor sanc˛iuni
interna˛ionale instituite prin rezolu˛iile Consiliului de
Securitate al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, adoptate Ón baza
cap. VII al Cartei Organiza˛iei Na˛iunilor Unite ∫i destinate
men˛inerii p„cii ∫i securit„˛ii interna˛ionale ∫i a unor
sanc˛iuni interna˛ionale sau m„suri restrictive ale Uniunii
Europene, adoptate Ón cadrul Politicii Externe ∫i de
Securitate Comune.
(2) Prezenta lege reglementeaz„, de asemenea,
modalitatea de punere Ón aplicare, de c„tre Rom‚nia, a
unor m„suri restrictive ale Organiza˛iei pentru Securitate ∫i
Cooperare Ón Europa sau, dup„ caz, prin decizii unilaterale
ale statelor.

Prin ordin al ministrului afacerilor externe se asigur„
publicarea gratuit„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
a rezolu˛iilor Consiliului de Securitate al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite ∫i a ac˛iunilor comune ∫i pozi˛iilor comune
ale Consiliului Uniunii Europene, precum ∫i a altor decizii
cu caracter similar, adoptate Ón cadrul Politicii Externe ∫i de
Securitate Comune, prin care se instituie sanc˛iuni sau
m„suri restrictive, Ón termen de 15 zile de la adoptarea
acestora ori de la intrarea Ón vigoare a prezentei legi.

ARTICOLUL 2
Caracterul obligatoriu

(1) Rezolu˛iile Consiliului de Securitate al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite, adoptate Ón baza cap. VII al Cartei
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, sunt direct aplicabile,
constituind Ón mod direct drepturi ∫i obliga˛ii pentru
institu˛iile publice ∫i subiectele de drept intern.
(2) Ac˛iunile comune ∫i pozi˛iile comune ale Consiliului
Uniunii Europene, precum ∫i alte decizii cu caracter similar,
adoptate Ón cadrul Politicii Externe ∫i de Securitate
Comune, prin care se instituie sanc˛iuni sau m„suri
restrictive fa˛„ de state ter˛e ori entit„˛i nonstatale devin
obligatorii, Ón temeiul prezentei legi, pentru subiectele de
drept intern — institu˛ii publice, persoane fizice sau juridice —
din momentul public„rii acestora Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, Ón conformitate cu art. 3.
(3) Caracterul obligatoriu al sanc˛iunilor instituite prin
acte ale altor organiza˛ii interna˛ionale sau, dup„ caz, prin
decizii unilaterale ale statelor va fi stabilit prin act normativ
special.
(4) Institu˛iile publice au obliga˛ia de a lua toate
m„surile necesare pentru punerea Ón aplicare a dispozi˛iilor
rezolu˛iilor Consiliului de Securitate al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite ∫i a ac˛iunilor comune ∫i pozi˛iilor comune ale
Consiliului Uniunii Europene, precum ∫i a altor decizii cu
caracter similar, adoptate Ón cadrul Politicii Externe ∫i de
Securitate Comune, men˛ionate la alin. (1) ∫i (2), Ón
conformitate cu prezenta lege.
(5) Œn cazul Ón care Ón textul ac˛iunilor comune ∫i
pozi˛iilor comune ale Consiliului Uniunii Europene, precum
∫i al altor decizii cu caracter similar, adoptate Ón cadrul
Politicii Externe ∫i de Securitate Comune, se precizeaz„ c„
acestea sunt de aplicabilitate imediat„, institu˛iile publice
competente au obliga˛ia de a adopta Ón regim de urgen˛„
toate m„surile pentru punerea acestora Ón aplicare chiar
Ónainte de publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

ARTICOLUL 4
Organismul competent pentru coordonarea aplic„rii sanc˛iunilor

(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se
constituie Comitetul Interinstitu˛ional, denumit Ón continuare
Comitetul, alc„tuit din mini∫tri ai afacerilor externe, ai
justi˛iei, administra˛iei ∫i internelor, ap„r„rii na˛ionale,
economiei ∫i comer˛ului, finan˛elor publice, integr„rii
europene, comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului ∫i din directori ai
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, Serviciului de Informa˛ii
Externe, din guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, din
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Control al Exporturilor, al
Autorit„˛ii Na˛ionale de Control ∫i pre∫edintele Comisiei
Na˛ionale a Valorilor Mobiliare, coordonat de primul-ministru.
(2) Œn func˛ie de specificul sanc˛iunilor interna˛ionale
adoptate, Comitetul poate solicita participarea la Óntrunirile
sale ∫i a reprezentan˛ilor altor institu˛ii publice.
(3) Œn func˛ie de specificul sanc˛iunilor interna˛ionale
adoptate, se constituie grupuri de lucru ale Comitetului, la
nivel de exper˛i.
(4) Serviciile de secretariat necesare pentru
desf„∫urarea activit„˛ii Comitetului vor fi asigurate de
Ministerul Afacerilor Externe.
(5) Cheltuielile implicate de activitatea de secretariat vor
fi suportate din bugetul anual aprobat Ministerului Afacerilor
Externe.
ARTICOLUL 5
Atribu˛iile Comitetului

(1) Comitetul asigur„ coordonarea ac˛iunilor autorit„˛ilor
publice rom‚ne Ón domeniul punerii Ón aplicare a
sanc˛iunilor instituite prin rezolu˛iile Consiliului de Securitate
al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, adoptate Ón baza cap. VII al
Cartei Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, sau prin ac˛iuni
comune, pozi˛ii comune ori alte decizii cu caracter similar,
adoptate Ón cadrul Politicii Externe ∫i de Securitate
Comune.
(2) Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor sale, Comitetul
propune, conform procedurii stabilite la art. 7, un plan de
m„suri pentru punerea Ón aplicare a sanc˛iunilor
interna˛ionale instituite, ce va fi supus spre aprobare

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 601/12.VII.2005
Guvernului, ∫i urm„re∫te ducerea la Óndeplinire a
dispozi˛iilor sale.
(3) Primul-ministru prezint„ periodic, potrivit art. 107
alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, dar nu mai
pu˛in de o dat„ pe an, rapoarte detaliate Parlamentului ∫i
Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii privind m„surile
adoptate de Rom‚nia Ón vederea punerii Ón aplicare a
regimurilor de sanc˛iuni instituite pe plan interna˛ional.
(4) Ori de c‚te ori va fi posibil Comitetul va asigura
informarea persoanelor fizice ∫i juridice interesate Ón
leg„tur„ cu probabilitatea adopt„rii sanc˛iunilor interna˛ionale
men˛ionate la art. 1.
(5) Comitetul va sprijini autoritatea competent„ Ón a
emite certificatele privind evenimentele ce pot fi considerate
cazuri de for˛„ major„, prin informarea acesteia Ón leg„tur„
cu circumstan˛ele adopt„rii sanc˛iunilor interna˛ionale
susceptibile a genera situa˛ia de for˛„ major„.
ARTICOLUL 6

3

m„suri, ∫i le va Ónainta secretariatului Comitetului.
Propunerile formulate vor con˛ine Ón mod obligatoriu
m„surile care se impun a fi adoptate la nivelul institu˛iei
respective, cu eviden˛ierea posibilelor obstacole de natur„
opera˛ional„ sau legislativ„ care pot ap„rea.
(3) Dup„ primirea propunerilor, secretariatul Comitetului
va convoca reuniunea grupului de lucru constituit la nivel
de exper˛i, Ón vederea elabor„rii ∫i adopt„rii prin decizie a
planului de m„suri.
(4) Deciziile Comitetului vor fi adoptate prin consens ∫i
se vor publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(5) Planul de m„suri va cuprinde Ón mod obligatoriu
nominalizarea institu˛iilor responsabile cu punerea sa Ón
aplicare, precum ∫i termenele de ducere la Óndeplinire a
respectivelor m„suri.
(6) La solicitarea Comitetului, toate institu˛iile publice
sunt obligate s„ pun„ la dispozi˛ie acestuia orice date
necesare desf„∫ur„rii activit„˛ii sale, cu respectarea
regimului informa˛iilor clasificate.

Œntrunirile Comitetului

ARTICOLUL 8

(1) Comitetul se reune∫te, la convocarea Ministerului
Afacerilor Externe, Ón vederea adopt„rii planului de m„suri
prev„zut la art. 5 alin. (2).
(2) Comitetul se reune∫te, de asemenea, la solicitarea
oric„ruia dintre membrii s„i, ori de c‚te ori se va considera
necesar.

Ministerul Afacerilor Externe va informa organiza˛iile
interna˛ionale Ón cadrul c„rora a fost adoptat regimul de
sanc˛iuni despre m„surile Óntreprinse Ón plan na˛ional.

ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 9

Procedura de adoptare a planului de m„suri necesare punerii
Ón aplicare a sanc˛iunilor interna˛ionale

Dispozi˛ii finale

(1) Ministerul Afacerilor Externe va Ón∫tiin˛a toate
celelalte institu˛ii care fac parte din Comitet despre
adoptarea unuia dintre actele men˛ionate la art. 1 ∫i le va
transmite acestora copiile respectivelor acte.
(2) Fiecare institu˛ie va formula propuneri Ón domeniul
s„u de competen˛„, Ón vederea Óntocmirii planului de

Informarea ini˛iatorului regimului de sanc˛iuni asupra m„surilor
Óntreprinse Ón plan na˛ional

La data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi se abrog„
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 153/2001 pentru
aplicarea Rezolu˛iei nr. 1.373/2001 a Consiliului de
Securitate al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite privind
combaterea terorismului interna˛ional, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 769 din 3 decembrie
2001, aprobat„ prin Legea nr. 131/2002.

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, 29 iunie 2005.
Nr. 206.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind punerea Ón aplicare a unor sanc˛iuni interna˛ionale
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 punerea Ón
aplicare a unor sanc˛iuni interna˛ionale ∫i se dispune

publicarea acestei legi
Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 540.

Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului,
pentru elaborarea, avizarea ∫i prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare,
aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 50/2005
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului
Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Regulamentul privind procedurile, la nivelul
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea ∫i prezentarea
proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 50/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Instrumentele de prezentare ∫i motivare a actelor
normative trebuie s„ cuprind„ men˛iunile prev„zute la
art. 30 din Legea nr. 24/2000, republicat„, precum ∫i
referiri cu privire la Óndeplinirea procedurii aplicabile pentru
asigurarea transparen˛ei decizionale Ón administra˛ia public„,
prev„zute de Legea nr. 52/2003.“
2. Alineatul (5) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
î(5) Œn situa˛ia Ón care Óntre ini˛iator ∫i autorit„˛ile publice
avizatoare exist„ puncte de vedere diferite, proiectul de act
normativ va fi avizat, Ón mod obligatoriu, Ón termen de cel
mult 5 zile lucr„toare de la primirea acestuia, cu observa˛ii,
care vor fi anexate ∫i prezentate Ón cadrul ∫edin˛ei
Guvernului. Dep„∫irea termenului de 5 zile, precum ∫i
restituirea proiectului, f„r„ semnarea instrumentului de
prezentare ∫i motivare, Ónso˛it sau nu de observa˛ii,
reprezint„ aviz tacit, f„r„ Óndeplinirea vreunei alte formalit„˛i
de c„tre ini˛iator.“
3. Dup„ alineatul (7) al articolului 8 se introduce un nou
alineat, alineatul (71), cu urm„torul cuprins:
î(7 1 ) Œn cazul proiectelor de acte normative care
transpun prevederi comunitare Ón legisla˛ia intern„,
termenele prev„zute la art. 7 alin. (2) ∫i la alin. (3) ∫i (5)
ale prezentului articol sunt de cel mult dou„ zile lucr„toare
fiecare.“
4. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — (1) Proiectele de ordonan˛„ de urgen˛„ vor
fi avizate de c„tre ministrul delegat pentru rela˛ia cu
Parlamentul, din punctul de vedere al oportunit„˛ii
promov„rii acestora, Ón sensul motiv„rii situa˛iilor
extraordinare a c„ror reglementare nu poate fi am‚nat„,
a∫a cum prevede art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„.
(2) Avizul de oportunitate prev„zut la alin. (1) trebuie
ob˛inut de c„tre ini˛iatorul proiectului de ordonan˛„ de
urgen˛„, Ón prealabil Ónceperii procedurii de avizare
prev„zute la art. 7. Conduc„torul autorit„˛ii publice
ini˛iatoare va transmite proiectul de ordonan˛„ de urgen˛„
autorit„˛ilor publice interesate Ón aplicarea acestuia, potrivit

art. 7, numai dup„ ob˛inerea unui aviz favorabil conform
alin. (1).
(3) Œn cazul Ón care avizul prev„zut la alin. (1) este
favorabil cu amendamente, ini˛iatorul va putea transmite
proiectul de ordonan˛„ de urgen˛„ pe circuitul de avizare,
potrivit art. 7, numai dup„ refacerea acestuia conform
avizului.
(4) Œn situa˛ia Ón care avizul prev„zut la alin. (1) este
nefavorabil, proiectul de ordonan˛„ de urgen˛„ va fi ref„cut
sub forma unui proiect de lege ∫i va fi promovat ca atare,
cu Óndeplinirea tuturor procedurilor prev„zute Ón prezentul
regulament.
(5) Dac„ autoritatea care a elaborat proiectul de
ordonan˛„ de urgen˛„ sus˛ine necesitatea promov„rii lui Ón
aceast„ form„, chiar dup„ ob˛inerea unui aviz nefavorabil,
acordat Ón conformitate cu prevederile alin. (1), proiectul va
fi discutat Ón cadrul ∫edin˛ei Guvernului, unde se va adopta
o hot„r‚re final„.
(6) Nici un proiect de ordonan˛„ de urgen˛„ nu poate fi
inclus pe agenda de lucru a Guvernului f„r„ avizul
prev„zut la alin. (1).“
5. La articolul 23 alineatul (1), litera b) va avea
urm„torul cuprins:
îb) prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru,
Ón vederea semn„rii, ∫i mini∫trilor care au obliga˛ia punerii
lui Ón executare, Ón vederea contrasemn„rii. Œn cazul
ordonan˛elor de urgen˛„ adoptate, acestea se supun
primului-ministru, spre semnare, numai dup„ ob˛inerea pe
nota de fundamentare a acestora a semn„turii ministrului
delegat pentru rela˛ia cu Parlamentul, care certific„
conformitatea cu avizul prev„zut la art. 13 alin. (1).
Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este
obligatorie Ón termen de cel mult 24 de ore de la data
semn„rii lui de c„tre primul-ministru;“.
6. Dup„ capitolul II îDispozi˛ii privind analiza ∫i
supunerea spre adoptare a proiectelor de acte normative“
se introduce un nou capitol, capitolul II 1 , cuprinz‚nd
articolele 261—267, cu urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL II1
Dispozi˛ii privind deciziile primului-ministru
Art. 261. — (1) Deciziile primului-ministru se emit pe
baza ∫i Ón executarea legilor, a ordonan˛elor ∫i a hot„r‚rilor
Guvernului.
(2) Deciziile primului-ministru se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, prin grija Secretariatului
General al Guvernului.
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(3) Nu sunt supuse regimului de publicare Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, deciziile primului-ministru care
au ca obiect reglement„ri din sectorul de ap„rare, ordine
public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„, clasificate potrivit legii.
Art. 262. — Deciziile primului-ministru se elaboreaz„, se
ini˛iaz„, se emit ∫i se aplic„ Ón conformitate cu prevederile
Constitu˛iei Rom‚niei, republicat„, cu dispozi˛iile Legii
nr. 24/2000, republicat„, ale Legii nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i cu principiile ordinii de drept.
Art. 263. — (1) Proiectul de decizie se supune primuluiministru spre semnare Ónso˛it de solicitarea conduc„torului
autorit„˛ii publice care a formulat propunerea.
(2) Proiectul de decizie se transmite de c„tre ini˛iatorul
acestuia Secretariatului General al Guvernului, at‚t Ón
original, ∫tampilat pe fiecare pagin„, c‚t ∫i pe suport
magnetic.
(3) Proiectul de decizie care nu corespunde condi˛iilor
de form„ prev„zute Ón prezentul capitol va fi restituit
ini˛iatorului de c„tre Secretariatul General al Guvernului, Ón
vederea refacerii lui.
(4) Ini˛iatorii au obliga˛ia de a comunica Secretariatului
General al Guvernului, cu operativitate, toate informa˛iile ∫i
documentele solicitate, necesare definitiv„rii proiectelor de
decizie.
Art. 26 4 . — Secretariatul General al Guvernului
transmite proiectele de decizie Cancelariei Primului-Ministru,
pentru a fi prezentate primului-ministru Ón vederea semn„rii.
Deciziile primului-ministru sunt contrasemnate de c„tre ∫eful
Cancelariei Primului-Ministru.
Art. 265. — (1) Deciziile primului-ministru se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón termen de cel
mult 7 zile de la data emiterii lor. Nepublicarea atrage
inexisten˛a deciziilor.
(2) Deciziile primului-ministru produc efecte de la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, dac„ Ón
cuprinsul lor nu este prev„zut„ o dat„ ulterioar„.
Art. 26 6 . — (1) Dup„ semnarea deciziilor de c„tre
primul-ministru, Cancelaria Primului-Ministru va proceda la
transmiterea acestora, Ón regim de urgen˛„, c„tre
Secretariatul General al Guvernului.
(2) Secretariatul General al Guvernului asigur„:

a) numerotarea deciziilor Ón cadrul anului calendaristic ∫i
arhivarea acestora, Ón original;
b) transmiterea deciziilor c„tre secretarul general al
Camerei Deputa˛ilor, cu solicitarea public„rii Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I;
c) comunicarea de Óndat„ a deciziilor c„tre autorit„˛ile
publice care au obliga˛ia punerii lor Ón aplicare.
Art. 267. — Cheltuielile determinate de publicarea Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a deciziilor primuluiministru se suport„ de la bugetul de stat, prin bugetul
Cancelariei Primului-Ministru.“
7. Dup„ articolul 31 se introduce un nou articol,
articolul 32, cu urm„torul cuprins:
îArt. 32. — (1) Œn situa˛ia Ón care Ómpotriva unei decizii
a primului-ministru se formuleaz„ o pl‚ngere prealabil„ sau
o reclama˛ie administrativ„ Ón condi˛iile prevederilor legale
privind contenciosul administrativ, Cancelaria PrimuluiMinistru comunic„ de Óndat„ ini˛iatorului, care are obliga˛ia
s„ reanalizeze actul respectiv ∫i s„ comunice Cancelariei
Primului-Ministru, Ón termen de 10 zile de la solicitare,
propuneri de men˛inere, de modificare ∫i/sau de completare
ori de abrogare a acestuia.
(2) Œn situa˛ia Ón care ini˛iatorul propune men˛inerea
deciziei primului-ministru, Cancelaria Primului-Ministru
comunic„ reclamantului solu˛ia de respingere a pl‚ngerii
prealabile sau, dup„ caz, a reclama˛iei administrative.
Cancelaria Primului-Ministru va asigura sus˛inerea solu˛iei
de men˛inere a deciziei primului-ministru Ón fa˛a instan˛elor
de contencios administrativ.
(3) Œn situa˛ia Ón care ini˛iatorul propune admiterea
pl‚ngerii prealabile sau, dup„ caz, a reclama˛iei
administrative, acesta are obliga˛ia de a promova un
proiect de modificare, de completare sau de abrogare,
dup„ caz, a deciziei primului-ministru contestate,
respect‚nd dispozi˛iile prezentului regulament ∫i ale
legisla˛iei privind contenciosul administrativ.“
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 50/2005 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea ∫i prezentarea
proiectelor de acte normative spre adoptare, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 71 din
20 ianuarie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin
prezenta hot„r‚re, va fi republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul delegat pentru rela˛ia cu Parlamentul,
Bogdan Olteanu
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu

Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 617.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU SPORT

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei Na˛ionale
de Disciplin„ Sportiv„
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 13 din Legea nr. 551/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei Na˛ionale de
Disciplin„ Sportiv„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.161 din 8 decembrie 2004,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind organizarea
∫i func˛ionarea Comisiei Na˛ionale de Disciplin„ Sportiv„,
prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.

Art. 2. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, Ómpreun„ cu
celelalte structuri implicate, va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la 15 zile de
la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Florian Gheorghe
Bucure∫ti, 27 mai 2005.
Nr. 207.

ANEX√

REGULAMENT
privind organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei Na˛ionale de Disciplin„ Sportiv„
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Comisia Na˛ional„ de Disciplin„ Sportiv„,
denumit„ Ón continuare Comisia, este un organ deliberativ,
f„r„ personalitate juridic„, independent Ón exercitarea
atribu˛iilor ce Ói revin, care se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„
Ón conformitate cu prezentul regulament.
(2) Sediul Comisiei este Ón municipiul Bucure∫ti,
str. Vasile Conta nr. 2, sectorul 2.
Art. 2. — Comisia reprezint„ o cale alternativ„ de
solu˛ionare a c„ilor de atac din domeniul sportiv, Ón baza
op˛iunii uneia dintre p„r˛i.
Art. 3. — (1) Atribu˛iile Comisiei sunt prev„zute la art. 2
din Legea nr. 551/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Comisiei Na˛ionale de Disciplin„ Sportiv„.
(2) Organizarea ∫i solu˛ionarea litigiului sunt stabilite prin
Regulamentul de procedur„ al Comisiei.
CAPITOLUL II
Organizare ∫i func˛ionare
Art. 4. — Comisia se compune din 61 de membri,
numi˛i Ón conformitate cu prevederile Regulamentului de
procedur„ al Comisiei.
Art. 5. — (1) Comisia este condus„ de un consiliu
director alc„tuit din 7 membri, dintre care un pre∫edinte ∫i
un vicepre∫edinte.

(2) Consiliul director Óndepline∫te urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) analizeaz„ declara˛iile pe propria r„spundere privind
acceptarea numirii ∫i compatibilit„˛ii membrilor propu∫i
pentru completele de solu˛ionare ∫i valideaz„ structura
completului;
b) solu˛ioneaz„ Ón complet de 3 membri cererile de
recuzare a oric„rui membru al completelor de solu˛ionare;
c) certific„ lunar lista membrilor Comisiei care particip„
la ∫edin˛e ∫i aprob„ aceast„ list„, pentru luna precedent„,
˛in‚nd cont de num„rul de ∫edin˛e la care a participat
fiecare membru, Ón vederea pl„˛ii de c„tre Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Sport a indemniza˛iei prev„zute de lege;
d) exercit„ orice alte atribu˛ii prev„zute de lege, de
prezentul regulament ∫i de Regulamentul de procedur„ al
Comisiei.
Art. 6. — (1) Pre∫edintele exercit„ atribu˛iile referitoare
la organizarea ∫i administrarea litigiului, prev„zute Ón
Regulamentul de procedur„ al Comisiei.
(2) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor sale, pre∫edintele Consiliului
director este ajutat de un vicepre∫edinte, care este
Ónlocuitorul de drept al acestuia.
Art. 7. — Secretariatul Comisiei, asigurat de Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Sport, Óndepline∫te urm„toarele atribu˛ii:
a) prime∫te ∫i Ónregistreaz„ cererile de solu˛ionare a
litigiilor depuse de reclaman˛i, Ónt‚mpin„rile ∫i cererile
reconven˛ionale depuse de p‚r‚˛i ∫i transmite de Óndat„
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aceste documente pre∫edintelui Consiliului director, precum
∫i p„r˛ilor, cu confirmare de primire;
b) Ón∫tiin˛eaz„ Ón scris sau telefonic membrii Comisiei
propu∫i de p„r˛i;
c) redacteaz„ deciziile de alc„tuire a completelor ∫i le
transmit membrilor;
d) redacteaz„ numirile secretarilor completelor ∫i le
transmit acestora;
e) prime∫te declara˛iile de acceptare a propunerilor de
numire ∫i a declara˛iilor de compatibilitate din partea
membrilor ∫i le transmit Consiliului director;
f) informeaz„ p„r˛ile Ón scris, cu confirmare de primire,
privind primul termen de solu˛ionare a litigiului, iar pentru
termenele urm„toare, doar p„r˛ile care nu au fost prezente
la dezbateri;
g) prime∫te ∫i transmite secretarului completului
complet„rile la cererile de solu˛ionare a litigiilor, precum ∫i
documentele transmise de federa˛iile sportive na˛ionale,
asocia˛iile jude˛ene ∫i ale municipiului Bucure∫ti, pe ramuri
de sport, de ligile profesioniste, de Comitetul Olimpic ∫i
Sportiv Rom‚n, de Comisia Na˛ional„ de Ac˛iune Ómpotriva
Violen˛ei Ón Sport, precum ∫i alte documente transmise de
p„r˛i;
h) comunic„ p„r˛ilor Ón scris, cu confirmare de primire,
hot„r‚rea pronun˛at„ de complet;
i) Óndepline∫te formalit„˛ile de convocare a Consiliului
director, la solicitarea pre∫edintelui acestuia, conform legii;
j) numeroteaz„ ∫i arhiveaz„ fiecare dosar transmis spre
solu˛ionare Comisiei;
k) exercit„ orice alte atribu˛ii prev„zute de lege ∫i de
Regulamentul de procedur„ al Comisiei.
Art. 8. — (1) Solu˛ionarea litigiului apar˛ine exclusiv
completului.
(2) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport ∫i organele Comisiei
se vor ab˛ine ca prin organizarea ∫i administrarea
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completelor s„ intervin„ Ón solu˛ionarea litigiului sau s„
influen˛eze Ón vreun fel completele.
Art. 9. — (1) Numirea membrilor completelor Óntr-un
litigiu determinat ∫i constituirea completelor se efectueaz„
Ón conformitate cu prevederile legii ∫i ale Regulamentului
de procedur„ al Comisiei.
(2) Œn cazul Ón care un membru al Consiliului director
nu se prezint„ la 3 ∫edin˛e consecutive ale Comisiei sau
dac„ absen˛ele repetate ale unor membri conduc la
neÓntrunirea a cel pu˛in jum„tate plus unu din num„rul
acestora, pre∫edintele Consiliului director va informa de
Óndat„ Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport.
(3) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport are obliga˛ia de a
solicita persoanelor juridice care au numit membrul Ón
Consiliul director s„ procedeze la o nou„ numire Ón cel
mai scurt timp posibil.
(4) Dispozi˛iile alineatului precedent sunt aplicabile ∫i Ón
cazul Ón care membrii Consiliului director au fost numi˛i de
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport.
Art. 10. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport va asigura
spa˛iul ∫i condi˛iile materiale corespunz„toare desf„∫ur„rii
activit„˛ii Comisiei.
CAPITOLUL III
Dispozi˛ii finale
Art. 11. — Membrii Comisiei precum ∫i personalul
Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport au obliga˛ia s„ asigure
confiden˛ialitatea litigiilor.
Art. 12. — Secretariatul Comisiei va asigura publicarea
pe site-ul Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport a prezentului
regulament, a Regulamentului de procedur„ ∫i a listei cu
membrii Comisiei.

AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU SPORT

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de procedur„ al Comisiei Na˛ionale de Disciplin„ Sportiv„
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 13 din Legea nr. 551/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei Na˛ionale de
Disciplin„ Sportiv„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.161 din 8 decembrie 2004,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de procedur„
al Comisiei Na˛ionale de Disciplin„ Sportiv„, prev„zut
Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.

Art. 2. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, Ómpreun„ cu
celelalte structuri implicate, va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la 15 zile de
la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Florian Gheorghe
Bucure∫ti, 27 mai 2005.
Nr. 208.
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ANEX√

REGULAMENTUL DE PROCEDUR√
al Comisiei Na˛ionale de Disciplin„ Sportiv„
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezentul regulament se aplic„ pentru
solu˛ionarea recursului formulat Ómpotriva hot„r‚rilor
definitive pronun˛ate, prin epuizarea c„ilor de atac, de
comisiile interne de disciplin„ sau de alte organisme cu
atribu˛ii disciplinare, care sunt organizate ∫i func˛ioneaz„ Ón
cadrul federa˛iilor sportive na˛ionale, asocia˛iilor jude˛ene ∫i
ale municipiului Bucure∫ti, pe ramuri de sport, al ligilor
profesioniste ∫i al Comitetului Olimpic ∫i Sportiv Rom‚n,
precum ∫i a c„ilor de atac formulate Ómpotriva hot„r‚rilor
Comisiei Na˛ionale de Ac˛iune Ómpotriva Violen˛ei Ón Sport.
Art. 2. — (1) Comisia Na˛ional„ de Disciplin„ Sportiv„,
denumit„ Ón continuare Comisia, este compus„ din 61 de
membri numi˛i pe termen de 4 ani dintre persoanele care
Óndeplinesc cerin˛ele prev„zute de lege ∫i de prezentul
regulament.
(2) Membrii Comisiei pot fi reÓnvesti˛i pentru o singur„
perioad„ de 4 ani.
(3) Membrii Comisiei sunt independen˛i ∫i impar˛iali Ón
Óndeplinirea atribu˛iilor lor, ei nu sunt reprezentan˛ii p„r˛ilor
sau ai organismelor care i-au desemnat ∫i sunt datori s„
asigure exercitarea drepturilor p„r˛ilor, cu respectarea
principiului egalit„˛ii de tratament, al contradictorialit„˛ii, al
respect„rii dreptului la ap„rare, a cerin˛elor celorlalte
dispozi˛ii legale de principiu privind solu˛ionarea litigiilor
civile, precum ∫i confiden˛ialitatea cauzei.
(4) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, Consiliul director al
Comisiei sau orice alt„ persoan„ juridic„ ori persoan„ fizic„
nu are dreptul s„ intervin„ ori s„ influen˛eze Ón vreun mod
activitatea Comisiei privind luarea hot„r‚rilor.
(5) Comisia va Óncerca solu˛ionarea litigiului pe baza
Ón˛elegerii p„r˛ilor, cu respectarea dispozi˛iilor legale
aplicabile Ón cauz„.
Art. 3. — (1) Membrii Comisiei sunt numi˛i Ón termen de
15 zile de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, a prezentului regulament.
(2) Œn vederea punerii Ón aplicare a prevederilor art. 3
alin. (3) din Legea nr. 551/2004, Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Sport, Comitetul Olimpic ∫i Sportiv Rom‚n ∫i federa˛iile
sportive na˛ionale au obliga˛ia de a numi cel pu˛in o treime
din num„rul membrilor Comisiei persoane cu studii juridice.
(3) Comitetul Olimpic ∫i Sportiv Rom‚n, federa˛iile
sportive na˛ionale, ligile profesioniste ∫i Academia Na˛ional„
de Educa˛ie Fizic„ ∫i Sport vor comunica Agen˛iei
Na˛ionale pentru Sport, Ón termen de 3 zile de la numirea
membrilor Comisiei, lista acestora, inclusiv membrii
Consiliului director, dup„ caz, cu respectarea prevederilor
alin. (1).
(4) Lista membrilor Comisiei va cuprinde pentru fiecare
persoan„ profesiunea, locul de munc„, precum ∫i datele

referitoare la Óndeplinirea cerin˛elor prev„zute la art. 3
alin. (2) din Legea nr. 551/2004.
(5) Lista cuprinz‚nd membrii Comisiei va fi f„cut„
public„ pe site-ul Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport.
Art. 4. — Litigiile se solu˛ioneaz„ de un complet
compus din 3 membri valida˛i de Consiliul director al
Comisiei, conform legii.
Art. 5. — Solu˛ionarea litigiului apar˛ine exclusiv
completului. Organele Comisiei nu au dreptul s„ intervin„
Ón solu˛ionarea litigiului sau s„ influen˛eze Ón vreun fel
hot„r‚rea completului.
Art. 6. — Œn Óntreaga procedur„ trebuie s„ se asigure
p„r˛ilor, sub sanc˛iunea nulit„˛ii hot„r‚rii, egalitatea de
tratament, respectarea dreptului de ap„rare ∫i a principiului
contradictorialit„˛ii.
Art. 7. — Completul va Óncerca solu˛ionarea litigiului pe
baza Ón˛elegerii p„r˛ilor.
Art. 8. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport ∫i membrii
Comisiei au obliga˛ia s„ asigure confiden˛ialitatea litigiului,
s„ nu publice ∫i s„ nu divulge date care ar putea
prejudicia interesele p„r˛ilor ∫i despre care iau cuno∫tin˛„ Ón
Óndeplinirea atribu˛iilor ce le revin.
Art. 9. — Sesizarea Comisiei se face prin Secretariatul
Comisiei, asigurat de Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport.
Art. 10. — Œn cazul Ón care una dintre p„r˛i solicit„
solu˛ionarea litigiului de c„tre Comisie, se exclude, pentru
litigiul care face obiectul cauzei, competen˛a instan˛elor
judec„tore∫ti.
CAPITOLUL II
Constituirea completelor
Art. 11. — (1) Fiecare parte Ón litigiu alege un membru
∫i un membru supleant din lista cuprinz‚nd membrii
Comisiei. Alegerea se face prin cererea reclamantului de
solu˛ionare a litigiului, respectiv prin Ónt‚mpinarea p‚r‚tului
sau prin comunicare scris„.
(2) Pre∫edintele Consiliului director nume∫te al treilea
membru al completului, care va fi ∫i pre∫edintele
completului de solu˛ionare, precum ∫i un supleant al
acestuia.
(3) Pre∫edintele Consiliului director nume∫te un secretar
al completului dintre membrii Comisiei care au studii
juridice, care nu este membru al completului, Ón maximum
5 zile de la primirea cererii de solu˛ionare a dosarului.
(4) Dac„ ambele p„r˛i aleg acela∫i membru, acesta se
consider„ desemnat de c„tre partea care a ales prima, iar
al doilea membru al completului va fi supleantul celeilalte
p„r˛i.
(5) Dac„ exist„ mai multe p„r˛i, membrii completului vor
fi desemna˛i de pre∫edintele Consiliului director numai
dintre membrii propu∫i de p„r˛i.
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Art. 12. — (1) Œn caz de Ómpiedicare a membrului
completului de a-∫i exercita atribu˛iile, acesta va fi Ónlocuit
de supleantul s„u; dac„ ∫i acesta este Ómpiedicat s„ Ó∫i
exercite atribu˛iile, va fi Ón∫tiin˛at„ partea care l-a ales, cu
invita˛ia de a alege un nou membru ∫i un nou supleant Ón
termen de 3 zile de la primirea Ón∫tiin˛„rii, dispozii˛iile
art. 11 fiind aplicabile Ón mod corespunz„tor.
(2) Œn cazul Ón care membrul completului ∫i supleantul
s„u, care nu Ó∫i mai pot exercita atribu˛iile, au fost
desemna˛i de pre∫edinte, acesta va desemna de Óndat„ un
alt membru ∫i un alt supleant.
(3) Completul de judecat„ Ón noua compunere poate
dispune, dup„ ascultarea p„r˛ilor, Ón m„sura necesar„,
reluarea dezbaterilor din ∫edin˛ele anterioare modific„rii
componen˛ei sale.
Art. 13. — (1) Membrul completului poate fi recuzat
pentru cauze care pun la Óndoial„ independen˛a ∫i
impar˛ialitatea sa. Cauzele de recuzare sunt cele prev„zute
de lege pentru recuzarea judec„torilor.
(2) O parte nu poate recuza membrul completului numit
de ea dec‚t pentru cauze survenite dup„ numire.
Art. 14. — (1) Membrul Comisiei care ∫tie c„ Ón privin˛a
sa exist„ o cauz„ de recuzare este obligat s„ Ón∫tiin˛eze
p„r˛ile ∫i pe ceilal˛i membri mai Ónainte de constituirea
completului, iar dac„ asemenea cauze survin dup„
constituire, de Óndat„ ce le-a cunoscut.
(2) Acesta nu poate participa la judecarea litigiului dec‚t
dac„ p„r˛ile, Ón∫tiin˛ate potrivit alin. (1), comunic„ Ón scris
c„ Ón˛eleg s„ nu cear„ recuzarea. Chiar Ón acest caz,
acesta are dreptul s„ se ab˛in„ de la judecarea litigiului,
f„r„ ca ab˛inerea s„ Ónsemne recunoa∫terea cauzei de
recuzare.
Art. 15. — (1) Recuzarea trebuie s„ fie cerut„, sub
sanc˛iunea dec„derii, Ón termen de 10 zile de la data c‚nd
partea a luat cuno∫tin˛„ de numirea membrului Ón complet
sau, dup„ caz, de la survenirea cauzei de recuzare.
(2) Cererea de recuzare se solu˛ioneaz„ de un complet
alc„tuit din 3 membri ai Consiliului director numi˛i de
pre∫edintele acestuia.
(3) Dac„ cererea de recuzare este admis„, noul
membru al completului va fi desemnat Ón conformitate cu
prezentul regulament.
Art. 16. — Membrii completului vor continua s„
solu˛ioneze litigiile Ón curs la data expir„rii perioadei pentru
care au fost numi˛i, Ón afar„ de cazul Ón care ar fi
Ómpiedica˛i din alte motive s„ Ó∫i exercite atribu˛iile.
Art. 17. — Œn caz de vacantare pentru orice cauz„ —
recuzare, revocare, ab˛inere, renun˛are, Ómpiedicare, deces —
∫i dac„ nu a fost numit un supleant sau dac„ acesta este
Ómpiedicat s„ Ó∫i exercite Óns„rcinarea, se va proceda la
Ónlocuirea membrului completului de c„tre partea care
l-a numit, Ón termen de 5 zile de la data la care ea a luat
cuno∫tin˛„ de survenirea unei asemenea Ómprejur„ri. Dac„
partea nu nume∫te un alt membru Ón acest termen,
pre∫edintele Consiliului director desemneaz„ noul membru
Ón urm„toarele 3 zile.
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Art. 18. — Membrii completului ∫i secretarul acestuia
sunt r„spunz„tori de daune Ón condi˛iile legii, dac„:
a) dup„ acceptare renun˛„ Ón mod nejustificat la
Óns„rcinarea lor;
b) f„r„ motiv justificat nu particip„ la judecarea litigiului
sau nu pronun˛„ hot„r‚rea Ón termenul stabilit de
regulament;
c) nu respect„ caracterul confiden˛ial al litigiului,
public‚nd sau divulg‚nd date de care iau cuno∫tin˛„ Ón
calitate de membru, f„r„ a avea autorizarea p„r˛ilor;
d) Óncalc„ Ón mod flagrant Óndatoririle ce le revin potrivit
prezentului regulament.
Art. 19. — (1) Completul de judecat„ se consider„
constituit la data alegerii sau, dup„ caz, a desemn„rii
tuturor membrilor.
(2) Membrii Comisiei care accept„ numirea vor semna
un angajament, Ón termen de 48 de ore de la Ón∫tiin˛area
scris„ sau telefonic„ despre numire f„cut„ de Secretariatul
Comisiei, prin care se oblig„ s„ Óndeplineasc„ misiunea de
membru al Comisiei Ón acel litigiu, cu nep„rtinire ∫i cu
respectarea strict„ a prezentului regulament.
(3) Din momentul constituirii completului, acesta este
Ónvestit cu judecarea cererii, precum ∫i a celorlalte cereri
privind procedura de solu˛ionare a litigiului sportiv, cu
excep˛ia cererilor care, prin dispozi˛ii imperative ale legii,
sunt de competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti.
(4) Comunicarea cererilor, actelor ∫i informa˛iilor Ón
leg„tur„ cu litigiul se face prin grija Secretariatului
Comisiei, membrii completului neav‚nd leg„tur„ direct„ cu
p„r˛ile.
Art. 20. — (1) Dac„ p„r˛ile nu au convenit altfel,
completul trebuie s„ pronun˛e hot„r‚rea Ón termen de cel
mult 3 luni de la data constituirii sale.
(2) P„r˛ile pot consim˛i Ón scris la prelungirea termenului
de desf„∫urare a litigiului.
(3) De asemenea, completul poate dispune prin
Óncheiere, pentru motive temeinice, prelungirea termenului
litigiului cu cel mult dou„ luni.
Art. 21. — Expirarea termenelor prev„zute la art. 20 nu
poate constitui un motiv de caducitate a solu˛ion„rii
litigiului, Ón afar„ de cazul Ón care una dintre p„r˛i a
notificat celeilalte p„r˛i ∫i completului, p‚n„ la primul
termen de Ónf„˛i∫are, c„ Ón˛elege s„ invoce caducitatea.
Art. 22. — Locul desf„∫ur„rii litigiului este la sediul
Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport.
CAPITOLUL III
Procedura de sesizare a Comisiei. Cererile p„r˛ilor
Art. 23. — (1) Comisia este sesizat„ printr-o cerere
scris„, care va cuprinde:
a) numele, domiciliul sau re∫edin˛a persoanei fizice, iar
pentru persoanele juridice, denumirea ∫i sediul lor. Se vor
men˛iona, dup„ caz: num„rul certificatului de identitate
sportiv„, num„rul de telefon, de fax, e-mailul;
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b) numele ∫i calitatea celui care angajeaz„ sau
reprezint„ partea Ón litigiu, indic‚ndu-se actul din care
rezult„ calitatea, precum ∫i dreptul de a semna;
c) obiectul ∫i valoarea cererii, dac„ este cazul, precum
∫i calculul prin care s-a ajuns la determinarea valorii;
d) motivele de fapt ∫i de drept pe care se sprijin„
fiecare cap„t de cerere, cu trimitere la Ónscrisurile
doveditoare corespunz„toare sau la alte probe. C‚nd se
solicit„ proba cu martori, se vor preciza numele ∫i
domiciliul acestora;
e) numele membrului Comisiei ∫i al supleantului
desemnat de parte;
f) semn„tura p„r˛ii.
(2) Œnscrisurile se depun de parte Ón original sau Ón
copie certificat„.
Art. 24. — Cererea se adreseaz„ Comisiei ∫i se
depune, Ómpreun„ cu actele Ónso˛itoare, la Secretariatul
Comisiei, ata∫‚ndu-se c‚te un exemplar pentru fiecare
p‚r‚t.
Art. 25. — Œn cazul Ón care cererea nu cuprinde toate
men˛iunile ∫i cerin˛ele prev„zute la art. 23, secretarul
completului numit de pre∫edintele Consiliului director invit„
reclamantul s„ le completeze Ón mod corespunz„tor.
Art. 26. — Œn cazul Ón care reclamantul nu este Ón
posesia tuturor documentelor care s-au folosit Ón judecarea
cauzei de c„tre comisiile interne de disciplin„ sau de alte
organisme cu atribu˛ii disciplinare, inclusiv regulamentele
acestora, secretarul completului va transmite federa˛iilor
sportive na˛ionale, asocia˛iilor jude˛ene ∫i ale municipiului
Bucure∫ti, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste ∫i
Comitetului Olimpic ∫i Sportiv Rom‚n, dup„ caz, solicitarea
depunerii acestor documente la sediul Comisiei, Ón termen
de 10 zile de la solicitare.
Art. 27. — Œn termen de cel mult 5 zile de la primirea
cererii sau, dup„ caz, de la completarea ei, Secretariatul
Comisiei comunic„ p‚r‚tului un exemplar al cererii ∫i al
Ónscrisurilor Ónso˛itoare.
Art. 28. — (1) Primind cererea, p‚r‚tul va face o
Ónt‚mpinare cuprinz‚nd, pe de o parte, numele membrului
Comisiei ∫i al supleantului ale∫i de el, iar pe de alt„ parte,
excep˛iile referitoare la cererea reclamantului, r„spunsul Ón
fapt ∫i Ón drept la aceast„ cerere, probele propuse Ón
ap„rare, precum ∫i, Ón mod corespunz„tor, celelalte
men˛iuni ∫i cerin˛e corespunz„toare prev„zute la art. 23.
(2) Alegerea membrului completului se poate face ∫i
printr-o Ón∫tiin˛are scris„, Ón termenul de depunere a
Ónt‚mpin„rii.
(3) Nedepunerea Ónt‚mpin„rii nu Ónseamn„ recunoa∫terea
preten˛iilor reclamantului.
(4) Dac„ prin nedepunerea Ónt‚mpin„rii sau prin
Ónt‚rzierea alegerii membrilor completului de c„tre p„r˛i
litigiul se am‚n„, partea aflat„ Ón culp„ va putea fi obligat„
la plata cheltuielilor produse prin am‚nare.
(5) Dac„ una din p„r˛i refuz„ s„-∫i desemneze membrul
completului Óntr-un termen rezonabil, pre∫edintele Consiliului

director va desemna membrul care va intra Ón completul
respectiv.
Art. 29. — Dup„ constituirea completului, Secretariatul
Comisiei transmite de Óndat„ dosarul membrilor completului,
f„c‚nd men˛iune scris„ despre acest fapt, cu precizarea
datei transmiterii.
Art. 30. — Membrii completului fixeaz„ termen de
dezbatere a litigiului pentru termenul c‚nd p„r˛ile vor fi
citate. Acest termen nu poate fi mai mic de 10 zile de la
data expedierii cita˛iei.
Art. 31. — (1) Dac„ p‚r‚tul are preten˛ii Ómpotriva
reclamantului, deriv‚nd din acela∫i raport juridic, el poate
face cerere reconven˛ional„.
(2) Cererea reconven˛ional„ va fi introdus„ Ón cadrul
termenului pentru depunerea Ónt‚mpin„rii sau cel mai t‚rziu
p‚n„ la primul termen de Ónf„˛i∫are ∫i trebuie s„
Óndeplineasc„ acelea∫i condi˛ii ca ∫i cererea principal„.
(3) Cererea reconven˛ional„ se solu˛ioneaz„ o dat„ cu
cererea principal„. Œn situa˛ia Ón care numai cererea
principal„ este Ón stare de a fi solu˛ionat„, cererea
reconven˛ional„ poate fi solu˛ionat„ separat.
Art. 32. — (1) Comunicarea cererii, a Ónt‚mpin„rii, ∫i a
hot„r‚rii se face cu confirmare de primire.
(2) Celelalte Ónscrisuri, precum ∫i informa˛iile ∫i diversele
Ón∫tiin˛„ri pot fi f„cute prin fax, e-mail sau telefon. Œn cazul
comunic„rilor telefonice Secretariatul Comisiei va face
men˛iune Ón dosar, preciz‚nd data ∫i ora convorbirii.
(3) Orice Ónscris poate fi Ónm‚nat ∫i personal p„r˛ii sau
reprezentantului ei, sub semn„tura certificat„ de secretarul
completului, cu precizarea datei Ónm‚n„rii.
(4) Dovezile de comunicare se depun la dosar.
(5) Œnscrisurile comunicate p„r˛ilor se consider„
Ónm‚nate ∫i Ón cazul Ón care destinatarul a refuzat primirea
sau nu s-a prezentat la oficiul po∫tal pentru a le ridica,
de∫i exist„ dovada aviz„rii sale.
Art. 33. — Comunic„rile se fac, dup„ caz, la adresa
indicat„ de parte Ón cerere sau Ón Ónt‚mpinare, Ón
contractul ∫i coresponden˛a dintre p„r˛i sau la adresa aflat„
Ón eviden˛ele Registrului sportiv, pentru structurile sportive.
Orice schimbare de adres„ nu va fi luat„ Ón considerare
dac„ nu a fost adus„ la cuno∫tin˛„, Ón scris, celeilalte p„r˛i
∫i Secretariatului.
Art. 34. — (1) Œnaintea sau Ón cursul judec„rii litigiului
oricare dintre p„r˛i poate cere instan˛ei judec„tore∫ti
competente s„ Óncuviin˛eze m„suri asigur„torii ∫i m„suri
vremelnice cu privire la obiectul litigiului sau s„ constate
anumite Ómprejur„ri de fapt.
(2) Œncuviin˛area acestor m„suri va fi adus„ la
cuno∫tin˛„ completului de c„tre partea care le-a cerut.
Art. 35. — Œn cursul judec„rii litigiului m„surile
asigur„torii ∫i m„surile vremelnice, precum ∫i constatarea
anumitor Ómprejur„ri de fapt pot fi Óncuviin˛ate ∫i de
completul Comisiei. Œn caz de Ómpotrivire, executarea
acestor m„suri se solicit„ instan˛ei judec„tore∫ti
competente.
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CAPITOLUL IV
Dezbaterea litigiului
Art. 36. — P„r˛ile pot participa la dezbaterea litigiului
personal sau prin reprezentan˛i ∫i pot fi reprezentate de
avoca˛i sau de consilieri juridici.
Art. 37. — La ∫edin˛ele de dezbatere a litigiului pot
participa p„r˛ile Ón litigiu sau reprezentan˛ii acestora,
consilierii p„r˛ilor, interpre˛ii, precum ∫i celelalte persoane
chemate. Cu acordul p„r˛ilor ∫i cu Óncuviin˛area completului,
pot asista ∫i alte persoane.
Art. 38. — Oricare dintre p„r˛i poate cere Ón scris ca
solu˛ionarea litigiului s„ se fac„ Ón lipsa sa, pe baza
actelor de la dosar.
Art. 39. — Dac„ ambele p„r˛i, de∫i legal citate, nu se
prezint„ la termen, completul va solu˛iona litigiul. Completul
poate, de asemenea, s„ am‚ne solu˛ionarea litigiului,
cit‚nd p„r˛ile, dac„ apreciaz„ c„ prezen˛a lor la dezbatere
este necesar„.
Art. 40. — (1) Completul Ó∫i verific„ propria sa
competen˛„ de a solu˛iona un litigiu ∫i hot„r„∫te Ón aceast„
privin˛„ printr-o Óncheiere de respingere a excep˛iei de
necompeten˛„ sau printr-o sentin˛„ de respingere a ac˛iunii,
Ón cazul Ón care constat„ c„ nu este competent, dup„ caz.
Œncheierea de respingere a excep˛iei nu poate fi desfiin˛at„
dec‚t odat„ cu sentin˛a pronun˛at„ Ón fond.
(2) Orice excep˛ie privind constituirea completului ∫i
desf„∫urarea procedurii p‚n„ la primul termen de Ónf„˛i∫are
trebuie ridicat„, sub sanc˛iunea dec„derii, cel mai t‚rziu la
acest prim termen, dac„ nu s-a stabilit un termen mai
scurt.
(3) Orice cereri ∫i memorii ale p„r˛ilor ∫i orice Ónscrisuri
vor fi depuse cel mai t‚rziu p‚n„ la primul termen de
Ónf„˛i∫are.
Art. 41. — (1) Fiecare dintre p„r˛i are sarcina s„
dovedeasc„ faptele pe care Ó∫i Óntemeiaz„ Ón litigiu
preten˛ia sau ap„rarea.
(2) Œn vederea solu˛ion„rii litigiului, completul poate cere
p„r˛ilor explica˛ii scrise cu privire la obiectul cererii ∫i la
faptele litigiului ∫i poate dispune administrarea oric„ror
probe prev„zute de lege.
(3) Administrarea probelor se efectueaz„ Ón ∫edin˛a
completului.
(4) Ascultarea martorilor ∫i a exper˛ilor se face f„r„
prestare de jur„m‚nt.
(5) Aprecierea probelor se face de c„tre membrii
completului, potrivit intimei lor convingeri.
Art. 42. — Completul poate admite, Ón condi˛iile legii,
administrarea de probe, la cererea unei p„r˛i, numai dac„
asemenea probe au fost solicitate prin cerere sau prin
Ónt‚mpinare ori prin memorii depuse anterior primului
termen de Ónf„˛i∫are ∫i comunicate celeilalte p„r˛i. Probele
care nu au fost cerute Ón aceste condi˛ii nu vor mai putea
fi invocate Ón cursul solu˛ion„rii litigiului, Ón afar„ de
cazurile Ón care:
a) necesitatea probei ar reie∫i din dezbateri;
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b) administrarea probei nu pricinuie∫te am‚narea
solu˛ion„rii litigiului.
Art. 43. — (1) Dezbaterile vor fi consemnate Óntr-o
Óncheiere de ∫edin˛„, care se redacteaz„ de secretarul
completului.
(2) Orice dispozi˛ie a completului va fi consemnat„ Ón
Óncheierea de ∫edin˛„ ∫i va fi motivat„.
(3) Œncheierea de ∫edin˛„ va cuprinde, pe l‚ng„
men˛iunile prev„zute la art. 50 alin. (1) lit. a) ∫i b),
urm„toarele:
a) o scurt„ descriere a desf„∫ur„rii ∫edin˛ei;
b) cererile ∫i sus˛inerile p„r˛ilor;
c) motivele pe care se sprijin„ m„surile dispuse;
d) dispozitivul;
e) semn„turile membrilor ∫i secretarului completului, cu
respectarea art. 50.
(4) P„r˛ile au dreptul s„ ia cuno∫tin˛„ de con˛inutul
Óncheierilor, precum ∫i de actele dosarului.
(5) La cererea p„r˛ilor sau din oficiu, completul poate
Óndrepta sau completa Óncheierea de ∫edin˛„ printr-o alt„
Óncheiere.
(6) P„r˛ilor li se comunic„, la cerere, o copie de pe
Óncheierea de ∫edin˛„.
Art. 44. — Dosarul litigiului este confiden˛ial. Nici o
persoan„ str„in„ de litigiu nu are acces la dosar f„r„
acordul scris al p„r˛ilor ∫i f„r„ Óncuviin˛area completului.
CAPITOLUL V
Hot„r‚rea completului
Art. 45. — (1) Procedura de judecat„ ia sf‚r∫it prin
pronun˛area unei hot„r‚ri.
(2) Dac„ p‚r‚tul recunoa∫te o parte din preten˛iile
reclamantului, completul, la cererea acestuia, va putea da
o hot„r‚re par˛ial„ Ón m„sura recunoa∫terii.
(3) Dac„ reclamantul Ó∫i retrage cererea mai Ónainte de
constituirea completului, procedura se Óncheie printr-o
Óncheiere a pre∫edintelui Consiliului director.
Art. 46. — (1) Completul, dup„ ce va considera c„
toate Ómprejur„rile cauzei sunt suficient l„murite, Ónchide
dezbaterile ∫i trece la deliberare ∫i la luarea hot„r‚rii Ón
∫edin˛„ secret„, cu participarea tuturor membrilor Ón
persoan„, consemn‚ndu-se Ón hot„r‚re aceast„ participare.
(2) Pronun˛area hot„r‚rii poate fi am‚nat„ cu cel mult
15 zile, sub condi˛ia Óncadr„rii Ón termenul prev„zut la
art. 20.
Art. 47. — Hot„r‚rea se ia cu unanimitate de voturi
sau, Ón caz de dezacord, cu majoritate. Membrul
completului care a avut o alt„ p„rere Ó∫i va redacta ∫i
semna opinia separat„, cu ar„tarea considerentelor pe care
aceasta se sprijin„.
Art. 48. — Dac„ Ón cadrul deliber„rii ∫i mai Ónainte de
pronun˛area hot„r‚rii completul consider„ c„ sunt necesare
noi l„muriri, litigiul poate fi repus pe rol Ón vederea unor
dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen, cu
citarea p„r˛ilor.
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Art. 49. — (1) Œndat„ dup„ deliberare ∫i dup„ stabilirea
solu˛iei se Óntocme∫te dispozitivul hot„r‚rii, care se
semneaz„ de c„tre to˛i membrii completului ∫i de
secretarul completului.
(2) Dac„ exist„ o opinie separat„, aceasta se va
men˛iona Ón dispozitiv.
Art. 50. — (1) Hot„r‚rea se redacteaz„ de c„tre
secretarul completului ∫i trebuie s„ cuprind„:
a) componen˛a nominal„ a completului, locul ∫i data
pronun˛„rii hot„r‚rii;
b) numele p„r˛ilor, domiciliul sau re∫edin˛a lor ori, dup„
caz, denumirea ∫i sediul, precum ∫i numele reprezentan˛ilor
p„r˛ilor ∫i ale celorlalte persoane care au participat la
dezbaterea litigiului;
c) obiectul litigiului ∫i sus˛inerile p„r˛ilor pe scurt;
d) motivele de fapt ∫i de drept ale hot„r‚rii;
e) dispozitivul;
f) semn„turile tuturor membrilor ∫i a secretarului
completului, dispozi˛iile art. 47 r„m‚n‚nd aplicabile;
g) termenul de exercitare a c„ii de atac.
(2) Dac„ unul dintre membrii completului sau secretarul
acestuia este Ómpiedicat s„ semneze hot„r‚rea, se va face
men˛iune despre cauza Ómpiedic„rii, cu confirmarea, sub
semn„tur„, a pre∫edintelui Consiliului Director.
Art. 51. — (1) Dac„ prin hot„r‚rea pronun˛at„ completul
a omis s„ se pronun˛e asupra unui cap„t de cerere,
oricare dintre p„r˛i poate solicita, Ón termen de 5 zile de la
primirea hot„r‚rii, completarea ei. Hot„r‚rea de completare
se d„ cu citarea p„r˛ilor.
(2) Gre∫elile materiale din textul hot„r‚rii sau alte
gre∫eli evidente care nu schimb„ fondul solu˛iei, precum ∫i
gre∫elile de calcul pot fi rectificate, la cererea oric„reia
dintre p„r˛i, formulat„ Ón termenul prev„zut la alineatul
precedent, sau din oficiu, printr-o Óncheiere de Óndreptare.
(3) Hot„r‚rea de completare sau Óncheierea de
Óndreptare face parte integrant„ din hot„r‚re ∫i se pronun˛„
de acela∫i complet.
Art. 52. — Hot„r‚rea va fi comunicat„ p„r˛ilor Ón cel
mult 20 de zile de la data pronun˛„rii ei.

Art. 53. — Hot„r‚rea este obligatorie. Ea se aduce la
Óndeplinire de bun„voie de c„tre partea Ómpotriva c„reia
s-a pronun˛at, de Óndat„ sau Ón termenul ar„tat Ón sentin˛„.
Art. 54. — Hot„r‚rile pot fi publicate numai cu acordul
p„r˛ilor. Ele pot fi Óns„ comentate, sub aspectul
problemelor de drept ivite, Ón reviste ∫i lucr„ri, f„r„ a se
da numele sau denumirea p„r˛ilor ori date care ar putea
prejudicia interesele lor. Œn aceste condi˛ii, pre∫edintele
consiliului director poate autoriza, de la caz la caz,
cercetarea dosarelor Ón scopuri ∫tiin˛ifice sau documentare,
dup„ terminarea litigiilor.
Art. 55. — Dac„ p„r˛ile solicit„ completului s„ dea o
hot„r‚re care s„ consfin˛easc„ Ónvoiala lor, Ónvoiala va fi
Ónf„˛i∫at„ Ón scris ∫i va alc„tui dispozitivul hot„r‚rii.
Art. 56. — Hot„r‚rea care consfin˛e∫te Ónvoiala p„r˛ilor
se d„ f„r„ drept de recurs.
CAPITOLUL VI
C„i de atac
Art. 57. — Hot„r‚rea poate fi atacat„, Ón termen de 15
zile de la data comunic„rii, la instan˛a competent„ potrivit
art. 2 alin. (5) din Legea nr. 551/2004, respectiv la
Tribunalul Municipiului Bucure∫ti, Sec˛ia de contencios
administrativ.
Art. 58. — Œn cazul Ón care Ón termenul de 15 zile de la
comunicare nici una din p„r˛i nu Ónregistreaz„ la
Secretariatul Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport dovada
atac„rii hot„r‚rii la instan˛a de judecat„ competent„,
hot„r‚rea se comunic„ de Óndat„, prin grija Secretariatului,
dup„ caz, federa˛iilor sportive na˛ionale, asocia˛iilor
jude˛ene ∫i ale municipiului Bucure∫ti, pe ramuri de sport,
ligilor profesioniste, Comitetului Olimpic ∫i Sportiv Rom‚n,
Comisiei Na˛ionale de Ac˛iune Œmpotriva Violen˛ei Ón Sport,
care vor duce la Óndeplinire prevederile din dispozitivul
hot„r‚rii.
CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii finale
Art. 59. — Œn lipsa unor prevederi Ón prezentul
regulament completul va putea reglementa procedura de
urmat, a∫a cum va considera mai potrivit.

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului
la fondul de risc, Ón procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea
de c„tre stat a Ómprumuturilor contractate de persoane juridice de la institu˛iile creditoare,
precum ∫i din Ómprumuturile contractate direct de stat ∫i subÓmprumutate beneficiarilor finali
Œn temeiul 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„, cu modific„rile ulterioare, ∫i al prevederilor art. 14 din
Legea datoriei publice nr. 313/2004,
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ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele tehnice privind
determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, Ón
procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg
din garantarea de c„tre stat a Ómprumuturilor contractate de
persoane juridice de la institu˛iile creditoare, precum ∫i din
Ómprumuturile contractate direct de stat ∫i subÓmprumutate
beneficiarilor finali, prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Direc˛ia general„ a finan˛elor publice externe,
Unitatea de management a Trezoreriei Statului, Direc˛ia
general„ pentru acorduri, cooperare interna˛ional„ ∫i
decont„ri externe, precum ∫i persoanele juridice beneficiare
ale garan˛iei sau subÓmprumutului de stat vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prevederile prezentului ordin intr„ Ón vigoare
la data public„rii lui Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 15 iunie 2005.
Nr. 820

ANEX√

NORME TEHNICE
privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, Ón procente, pentru acoperirea riscurilor financiare
care decurg din garantarea de c„tre stat a Ómprumuturilor contractate de persoane juridice de la institu˛iile creditoare,
precum ∫i din Ómprumuturile contractate direct de stat ∫i subÓmprumutate beneficiarilor finali
CAPITOLUL I
Prevederi generale
1.1. Œn conformitate cu prevederile art. 9 ∫i 13 din
Legea datoriei publice nr. 313/2004, se instituie fondul de
risc at‚t pentru Ómprumuturi contractate cu garan˛ie de stat,
c‚t ∫i pentru Ómprumuturi contractate direct de stat ∫i
subÓmprumutate beneficiarilor finali, Ón scopul acoperirii
riscurilor financiare care decurg din astfel de Ómprumuturi.
1.2. Pl„titorii de comision la fondul de risc sunt agen˛ii
economici beneficiari ai unei garan˛ii de stat sau ai unui
subÓmprumut, contractat Ón baza Legii nr. 313/2004, pentru
care rambursarea Ómprumutului se efectueaz„ din sursele
proprii ale acestora, conform actului normativ de aprobare
a acordului de Ómprumut.
1.3. Œn conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din
Legea nr. 313/2004, precum ∫i ale pct. 13.2.1 din normele
metodologice aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.415/2004, sumele Óncasate sub form„ de comisioane
de la beneficiarii Ómprumuturilor garantate de stat sau
subÓmprumutate, cu excep˛ia autorit„˛ilor administra˛iei
publice, pentru ambele cazuri, de la care nu se percepe
comision la fondul de risc, constituie venit la fondul de risc.
CAPITOLUL II
Procedura de determinare a cuantumului comisionului
la fondul de risc
2.1. Comisionul la fondul de risc, datorat de entit„˛ile
prev„zute la pct. 1.2, este exprimat ca procent, aplicat la
valoarea Ómprumutului contractat direct sau garantat,
rambursat din sursele proprii ale garantatului sau
subÓmprumutatului. Œn cazul Ón care rambursarea
Ómprumutului este prev„zut„ a se asigura at‚t din sursele
proprii ale subÓmprumutatului, c‚t ∫i de la bugetul de stat,

cuantumul comisionului la fondul de risc se va aplica
propor˛ional cu ponderea surselor proprii Ón valoarea total„
a Ómprumutului contractat.
2.2. Modul de plat„ a comisionului la fondul de risc,
respectiv num„rul de rate ∫i datele de plat„ a acestuia, se
va stabili de comun acord cu pl„titorii, fiind reglementat de
prevederile conven˛iilor de garantare ∫i ale acordurilor de
Ómprumut subsidiar.
2.3. Œn vederea determin„rii cuantumului comisionului la
fondul de risc, conform celor precizate, se vor parcurge
urm„toarele etape:
— determinarea clasei de performan˛„ financiar„ a
agen˛ilor economici garanta˛i sau subÓmprumuta˛i, pe baza
analizei B„ncii de Export-Import a Rom‚niei EXIMBANK —
S.A. ∫i Ón conformitate cu avizul Comitetului Interministerial
de Garan˛ii ∫i Credite de Comer˛ Exterior;
— determinarea cuantumului comisionului la fondul de
risc, pe baza formulei de calcul prev„zute la pct. 2.4;
— stabilirea, de comun acord cu garanta˛ii ∫i subÓmprumuta˛ii,
a modului de plat„ (num„rul de rate ∫i datele de plat„) a
comisionului astfel stabilit ∫i reflectarea acestuia Ón
documentele juridice care urmeaz„ a se Óncheia cu ace∫tia.
2.4. Œn vederea calcul„rii cuantumului comisionului la
fondul de risc, exprimat Ón procente, se va aplica
urm„toarea formul„:
% comision fond de risc = punctaj clasa de performan˛„
financiar„ x 60% + punctaj rata de recuperare a serviciului
datoriei publice provenind din garan˛ii ∫i Ómprumuturi de
stat x 20% + punctaj valoarea Ómprumutului x 10% +
punctaj perioada de rambursare a Ómprumutului x 10% ±
indice de corec˛ie
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Punctajul aferent variabilelor formulei de calcul
aferente comisionului la fondul de risc

portofoliului de credite, fiec„rui agent economic beneficiar
de garan˛ie de stat sau subÓmprumut Ói este asociat„ o
categorie de performan˛„ financiar„, notat„ conven˛ional cu
litere de la A la E, reprezent‚nd reflectarea poten˛ialului
economic ∫i solidit„˛ii financiare a acestuia, ob˛inut„ Ón
urma analizei B„ncii de Export-Import a Rom‚niei
EXIMBANK — S.A.

3.1. Œn vederea desf„∫ur„rii unei activit„˛i pruden˛iale,
caracterizat„ prin urm„rirea permanent„ a riscului asociat

3.2. Œn func˛ie de clasa de performan˛„ financiar„
stabilit„ de Banca de Export-Import a Rom‚niei EXIMBANK —
S.A., se va avea Ón vedere urm„torul punctaj:

2.5. Punctajele aferente variabilelor incluse Ón formula
de calcul al cuantumului comisionului la fondul de risc,
precum ∫i semnifica˛ia acestora sunt prev„zute Ón cap. III.
CAPITOLUL III

Clasa
de performan˛„
financiar„

Categoria A

Categoria B

Categoria C

Categoria D

Categoria E

Descriere

Societ„˛ile din aceast„ clas„ au o situa˛ie financiar„ la cel mai Ónalt nivel, dispun
de o capacitate de rambursare excelent„, neÓnregistr‚nd iregularit„˛i la plata datoriilor
c„tre creditor. Este improbabil„ Ónregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor
pe ace∫ti agen˛i economici este la un nivel minim.
Societ„˛ile din aceast„ clas„ au o situa˛ie financiar„ ∫i o capacitate de rambursare
foarte bune. Este improbabil„ apari˛ia unor iregularit„˛i la plata c„tre creditor,
iar dac„ apar, sunt minore ∫i se pot rezolva rapid. Nu sunt previzibile Ónregistr„rile
de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe aceast„ categorie de agen˛i economici
este considerat sc„zut.
Societ„˛ile din aceast„ clas„ au o situa˛ie financiar„ relativ bun„, dar pot avea
probleme legate de fluxul financiar. Capacitatea de rambursare este de regul„
adecvat„, dar pot ap„rea iregularit„˛i la plata datoriilor c„tre creditor, care se pot
rezolva Óns„ f„r„ ree∫alon„ri sau rescaden˛„ri. Este pu˛in probabil„ Ónregistrarea
de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe aceast„ categorie de agen˛i economici
este considerat mediu, dar acceptabil prin monitorizarea strict„ a angajamentelor.
Societ„˛ile din aceast„ clas„ au probleme legate de fluxul financiar, care,
Ón general, duc la apari˛ia de iregularit„˛i la plata datoriilor c„tre creditor,
rezolvabile uneori prin ree∫alonarea sau rescaden˛area pl„˛ilor. Prezent‚nd
vulnerabilitate sporit„ la ∫ocurile pie˛ei, agentul economic are capacitate
de rambursare at‚t timp c‚t nu exist„ perturb„ri Ón mediul s„u economic.
Este posibil„ Ónregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe aceast„
categorie de agen˛i economici este considerat mare.
Societ„˛ile din aceast„ clas„ au probleme serioase legate de fluxul financiar.
Probabilitatea apari˛iei unor iregularit„˛i la plata datoriilor c„tre creditor este foarte mare,
capacitatea de rambursare a angajamentelor fiind foarte fragil„. Pierderile sunt,
Ón majoritatea cazurilor, iminente. Riscul de nerambursare a Ómprumutului este
considerat maxim, expunerile nete pe acest tip de agen˛i economici se pot reduce
doar prin aducerea de garan˛ii colaterale de clas„ superioar„.

3.3. Rata de recuperare a serviciului datoriei publice
provenind din garan˛ii ∫i Ómprumuturi de stat se va calcula
ca raport Óntre totalul sumelor recuperate din restan˛ele
Ónregistrate la serviciul datoriei publice (rate de capital,
dob‚nzi, comisioane ∫i alte costuri aferente creditului) ∫i
totalul arieratelor Ónregistrate la serviciul datoriei publice
(rate de capital, dob‚nzi, comisioane ∫i alte costuri aferente
creditului).
3.4. Pentru calculul acestui indicator se va avea Ón
vedere portofoliul total de credite contractate cu garan˛ie de
stat sau subÓmprumutate, aferente agentului economic

Punctaj

0,5

2,5

4,5

6,5

8,5

pl„titor de comision la fondul de risc, f„c‚ndu-se totodat„
o distinc˛ie Ón leg„tur„ cu sursa de provenien˛„ a creditului,
respectiv extern sau intern. Œn acest sens se vor avea Ón
vedere obliga˛iile financiare ale agentului economic provenind
din contractarea datoriei publice guvernamentale interne ∫i
obliga˛iile financiare ale agentului economic provenind din
contractarea datoriei publice guvernamentale externe.
3.5. Œn func˛ie de rata de recuperare a serviciului
datoriei publice provenind din garan˛ii ∫i Ómprumuturi de
stat, la data calcul„rii comisionului la fondul de risc se va
avea Ón vedere urm„torul punctaj:
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Valoarea ratei de recuperare
a serviciului datoriei
publice externe

Óntre
Óntre
Óntre
Óntre

0,75
0,50
0,25
0 ∫i

15

Punctaj

∫i 1 inclusiv
∫i 0,75 inclusiv
∫i 0,50 inclusiv
0,25 inclusiv

2,5
5
10
15

3.6. Pentru agen˛ii economici care nu Ónregistreaz„ arierate la serviciul
datoriei publice provenind din garan˛ii ∫i Ómprumuturi de stat (rate de capital,
dob‚nzi, comisioane ∫i alte costuri aferente creditului), Ón calculul
comisionului la fondul de risc punctajul aferent variabilei îrata de recuperare
a serviciului datoriei publice externe“ va avea valoarea 0.
3.7. Œn func˛ie de valoarea Ómprumutului extern, la data contract„rii, se
va avea Ón vedere urm„torul punctaj:
Valoarea Ómprumutului extern

Punctaj

sub 50 milioane echivalent EUR inclusiv
Óntre 50 ∫i 100 milioane echivalent EUR inclusiv
Óntre 100 ∫i 150 milioane echivalent EUR inclusiv
peste 150 milioane echivalent EUR

2,5
5
7,5
10

3.8. Œn func˛ie de perioada de rambursare a Ómprumutului extern,
conform acordului de Ómprumut sau altor documente aferente creditului, se
va avea Ón vedere urm„torul punctaj:
Perioada de rambursare

sub 5 ani inclusiv
Óntre 5 ∫i 10 ani inclusiv
Óntre 10 ∫i 15 ani inclusiv
peste 15 ani
Œn cazul Ón care Ómprumutul extern este acordat pe mai
multe perioade de rambursare, Ón func˛ie de obiectivele
proiectului de investi˛ii prev„zut a fi finan˛at din Ómprumutul
extern, se va avea Ón vedere perioada de rambursare
aferent„ componentei cu ponderea cea mai mare Ón total
Ómprumut contractat.
3.9. Œn vederea stabilirii cuantumului comisionului la
fondul de risc, exprimat Ón procente, Direc˛ia general„ a
finan˛elor publice externe sau Unitatea de management a
Trezoreriei Statului, dup„ caz, va Óntocmi o not„, aprobat„
de secretarul de stat coordonator, Ón care, pe baza
documentelor justificative, se va aplica formula de calcul
prev„zut„ la pct. 2.4.
3.10. Documentele justificative avute Ón vedere la
stabilirea cuantumului comisionului la fondul de risc sunt
urm„toarele:
— avizul B„ncii de Export-Import a Rom‚niei
EXIMBANK — S.A., care stipuleaz„ clasa de performan˛„
financiar„ Ón care este Óncadrat agentul economic;
— adresele Direc˛iei generale pentru acorduri, cooperare
interna˛ional„ ∫i decont„ri externe ∫i Unit„˛ii de
management a Trezoreriei Statului cu privire la valoarea
variabilei îrata de recuperare a serviciului datoriei publice
provenind din garan˛ii ∫i Ómprumuturi de stat“, prev„zut„ la
pct. 3.5, dac„ este cazul;
— acordul de Ómprumut sau alte documente aferente
creditului, Ón vederea determin„rii valorii Ómprumutului extern
∫i a perioadei de rambursare;
— orice alte documente considerate relevante Ón
aplicarea formulei de calcul al comisionului la fondul de
risc.
3.11. Dup„ evaluarea variabilelor men˛ionate mai sus ∫i
introducerea lor Ón formula de calcul al comisionului la

Punctaj

2,5
5
7,5
10
fondul de risc, se va aplica un indice de corec˛ie a
rezultatului ob˛inut Ón func˛ie de urm„toarele:
— importan˛a proiectului de investi˛ii finan˛at din creditul
contractat direct sau cu garan˛ie de stat, din perspectiva
integr„rii Ón Uniunea European„ (Ón acest sens se va
urm„ri ponderea fondurilor europene aferente execut„rii
proiectului, respectiv PHARE, ISPA etc.), precum ∫i din
perspectiva contribu˛iei Ón cadrul reformelor sectoriale
(Ón acest sens se va avea Ón vedere Óncadrarea proiectului
Ón strategia sectorial„ a ministerului coordonator);
— ponderea valorii Ómprumutului contractat Ón total
portofoliu de credite existent, aflat Ón administrarea
agentului economic garantat sau subÓmprumutat, precum ∫i
modul de administrare a creditelor anterior contractate;
— alte elemente considerate relevante pentru evaluarea
riscului agentului economic garantat sau subÓmprumutat.
3.12. Indicele de corec˛ie va avea valori cuprinse Óntre 0
∫i 0,25% ∫i se va aplica Ón sens pozitiv sau negativ, Ón
func˛ie de rezultatele favorabile Ónregistrate Ón evaluarea
indicatorilor prev„zu˛i la pct. 3.10.
3.13. Œn cazul Ón care nu sunt elemente suficiente
pentru aplicarea indicilor de corec˛ie men˛iona˛i anterior,
rezultatul formulei de calcul aferente determin„rii
comisionului la fondul de risc va avea Ón vedere numai
rezultatele aferente variabilelor men˛ionate la pct. 3.1—3.8.
3.14. Œn cazul Ómprumuturilor contractate Ón alt„ valut„
dec‚t valuta de referin˛„ EUR, se va avea Ón vedere,
pentru transformare, cursul de schimb valabil pentru ziua
Óntocmirii Notei privind stabilirea cuantumului comisionului la
fondul de risc, ce urmeaz„ a fi supus„ spre aprobare
conducerii Ministerului Finan˛elor Publice. Modelul acestei
note este prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentele norme tehnice.
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ANEX√
la normele tehnice

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

Direc˛ia general„ a finan˛elor publice externe
sau Unitatea de management a Trezoreriei Statului, dup„ caz
Nr. ........................./.............................
Aprobat
Secretar de stat
NOT√

privind stabilirea cuantumului comisionului la fondul de risc
Data analizei:
Date generale privind tranzac˛ia
Denumirea proiectului finan˛at prin credit
contractat direct sau cu garan˛ie de stat:
Data semn„rii acordului de Ómprumut/garan˛ie:
Valoarea creditului:

Ón valuta de contract:
echivalent EUR:

Denumirea creditorului:
Œmprumutat:
SubÓmprumutat/garantat:
Procedura de stabilire a cuantumului comisionului la fondul de risc
Valoarea stabilit„
conform documentelor
justificative

Punctajul ob˛inut
conform Ordinului
ministrului finan˛elor
publice nr. 820/2005

— clasa de performan˛„ financiar„
— valoarea ratei de recuperare a serviciului datoriei
publice provenind din garan˛ii ∫i Ómprumuturi de stat
la data de .........
— valoarea Ómprumutului Ón EUR sau echivalent EUR
— perioada de rambursare (nr. ani)
Total
Indice de corec˛ie

Rezultat
formul„

±

Observa˛ii (se vor avea Ón vedere explica˛ii privind aplicarea indicilor de corec˛ie)
REZULTAT FINAL (%

comision fond de risc)

Director general,
...........................
Director general adjunct:
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