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ORDONANﬁE ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 29/2000
privind sprijinul acordat produc„torilor de lapte
Œn scopul sprijinirii cresc„torilor de vaci de lapte, prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 29/2000 privind
sprijinul acordat produc„torilor de lapte, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/2001, cu modific„rile ulterioare, s-a
prev„zut acordarea unui ajutor financiar produc„torilor de lapte pentru cantitatea de lapte livrat pentru procesare unit„˛ilor
specializate, care Óndepline∫te condi˛iile minime calitative ale standardului rom‚nesc Ón vigoare, respectiv STAS 2418-61.
Cu toate c„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 29/2000, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/2001, cu
modific„rile ulterioare, prevede posibilitatea index„rii anuale a valorii subven˛iei, Ón func˛ie de rata infla˛iei, din anul 2003
aceasta nu a mai suferit nici o modificare.
ﬁin‚nd seama de necesitatea de a se reglementa aceast„ situa˛ie extraordinar„, a c„rei am‚nare nu mai poate
fi prelungit„, prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ modific„ Ón mod corespunz„tor dispozi˛iile art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 29/2000, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/2001, cu modific„rile ulterioare.
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Œn lipsa prezentei reglement„ri, efectul scontat nu poate fi realizat, veniturile fermierilor nepermi˛‚nd restructurarea
sectorului ∫i alinierea la cerin˛ele concuren˛iale ale fermierilor comunitari Ón perspectiva integr„rii Ón Uniunea European„.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Articolul 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat
produc„torilor de lapte, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 160 din 17 aprilie 2000, aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 42/2001, cu modific„rile
ulterioare, va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Œn vederea sprijinirii produc„torilor de
lapte se acord„ stimulente Ón valoare de 0,155 lei pentru
fiecare litru de lapte livrat, pentru prelucrare la operatori

economici specializa˛i Ón procesare, cu licen˛„ de fabrica˛ie,
al c„rui con˛inut minim Óntrune∫te condi˛iile STAS 2418-61,
care se recalculeaz„ la 3,5 unit„˛i de gr„sime.
(2) Valoarea stimulentului pentru laptele livrat, Ón
acelea∫i condi˛ii de calitate, de c„tre produc„torii de lapte
din localit„˛ile situate Ón zona montan„ este de 0,200 lei
pentru fiecare litru de lapte livrat.“
Art. II. — Prevederile prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se
aplic„ pentru laptele livrat Óncep‚nd cu luna iulie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 77.

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Slovace
privind readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005
Av‚nd Ón vedere faptul c„ Óncheierea acordurilor de readmisie constituie un pas important Ón procesul combaterii
migra˛iei ilegale, obiectiv principal Ón aplicarea Planului de ac˛iune Schengen, ∫i c„ implementarea f„r„ Ónt‚rziere a acestui
plan constituie una dintre sarcinile a c„ror neÓndeplinire poate sta la baza activ„rii clauzei de am‚nare a ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„, fapt care justific„ situa˛ia extraordinar„ a c„rei reglementare nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se ratific„ Acordul dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Slovace privind

readmisia persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie
2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 84.
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ACORD
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Slovace, denumite Ón continuare p„r˛i contractante,
dorind s„ dezvolte rela˛iile de prietenie dintre cele dou„ state,
conduse de inten˛ia de a coopera, pe baz„ de reciprocitate, Ón probleme de readmisie a persoanelor care nu
Óndeplinesc condi˛iile legale de intrare sau de ∫edere pe teritoriul statului celeilalte p„r˛i contractante,
dorind ca prin aceasta s„ contribuie la prevenirea migra˛iei ilegale a persoanelor, Ón conformitate cu principiile
cooper„rii europene ∫i intereselor reciproce,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1
Defini˛ii

Pentru scopurile prezentului acord, termenii enumera˛i
mai jos au urm„toarele Ón˛elesuri:
1. str„in — persoana care nu are cet„˛enia statului
uneia dintre p„r˛ile contractante;
2. viz„ — un permis valabil, eliberat de autorit„˛ile
competente ale statului unei p„r˛i contractante, care d„
dreptul unei persoane s„ intre ∫i s„ r„m‚n„ pe teritoriul
statului acesteia, f„r„ Óntrerupere, pentru o perioad„
determinat„, Ón conformitate cu legisla˛ia aplicabil„ Ón acel
stat;
3. permis de ∫edere — un permis valabil, eliberat de
autorit„˛ile competente ale statului unei p„r˛i contractante,
care d„ dreptul persoanei titulare s„ intre Ón mod repetat ∫i
s„ domicilieze pe teritoriul statului acesteia. Permisul de
∫edere nu reprezint„ o viz„ ∫i nu poate fi asimilat cu
permisiunea temporar„ acordat„ pentru r„m‚nerea pe
teritoriul statului unei p„r˛i contractante Ón leg„tur„ cu
solu˛ionarea unei cereri de azil sau pe durata unei
proceduri de expulzare.
I
READMISIA CET√ﬁENILOR
APARﬁIN¬ND STATELOR P√RﬁILOR CONTRACTANTE
ARTICOLUL 2

(1) Fiecare parte contractant„ va readmite pe teritoriul
statului s„u, la cererea celeilalte p„r˛i contractante ∫i f„r„
alte formalit„˛i, o persoan„ care nu Óndepline∫te sau nu
mai Óndepline∫te condi˛iile legale pentru ∫ederea sa pe
teritoriul statului p„r˛ii contractante solicitante, cu condi˛ia s„
se fac„ dovada sau s„ existe motive temeinice pentru a se
prezuma c„ respectiva persoan„ de˛ine cet„˛enia statului
p„r˛ii contractante solicitate.
(2) Partea contractant„ solicitant„ va readmite persoana
men˛ionat„ la alin. (1) Ón acelea∫i condi˛ii, dac„ ulterior, pe
baza mai multor investiga˛ii, se stabile∫te c„ la data
return„rii de pe teritoriul statului p„r˛ii contractante
solicitante aceasta nu de˛inea cet„˛enia statului p„r˛ii
contractante solicitate.
(3) Procedura prev„zut„ la alin. (1) se aplic„ ∫i
persoanei care a pierdut cet„˛enia statului p„r˛ii
contractante solicitate dup„ intrarea sa pe teritoriul statului
p„r˛ii contractante solicitante, f„r„ ca autorit„˛ile competente

ale acestuia din urm„ s„ fi dat garan˛ii Ón privin˛a acord„rii
cet„˛eniei acelui stat persoanei respective.
ARTICOLUL 3

(1) Dac„ s-a dovedit sau se poate prezuma c„
persoana Ón cauz„ este cet„˛ean al statului p„r˛ii
contractante solicitate, misiunea diplomatic„ sau oficiul
consular al statului p„r˛ii contractante solicitate va emite
f„r„ Ónt‚rziere, la cererea p„r˛ii contractante solicitante, un
document provizoriu de c„l„torie, necesar pentru returnarea
persoanei care va fi transferat„ conform prevederilor art. 2
alin. (1).
(2) Dac„ exist„ Óndoieli cu privire la cet„˛enia prezumat„
a persoanei Ón cauz„, misiunea diplomatic„ sau autoritatea
consular„ a statului p„r˛ii contractante solicitate va audia
persoana Ón termen de 3 zile de la depunerea cererii de
readmisie a acesteia. Pe baza aprob„rii misiunii diplomatice
sau a autorit„˛ii consulare, partea contractant„ solicitant„ va
preg„ti audierea respectiv„ Ón cel mai scurt timp posibil.
Dac„ Ón urma audierii nu se poate stabili cu certitudine
cet„˛enia persoanei, misiunea diplomatic„ sau autoritatea
consular„ a statului p„r˛ii contractante solicitate, printr-o
cerere expres„ adresat„ autorit„˛ilor competente, va solicita
verificarea identit„˛ii persoanei Ón cauz„. Œn func˛ie de
rezultatul verific„rilor, misiunea diplomatic„ sau autoritatea
consular„ va emite, dup„ caz, un document de c„l„torie
provizoriu.
II
READMISIA STR√INILOR
ARTICOLUL 4

(1) Dac„ str„inul care a intrat pe teritoriul statului p„r˛ii
contractante solicitante nu Óndepline∫te condi˛iile legale Ón
vigoare de intrare sau de ∫edere ∫i dac„ o astfel de
persoan„ este Ón posesia unei vize valabile ori a unui
permis de ∫edere valabil, emis de autorit„˛ile competente
ale statului p„r˛ii contractante solicitate, aceasta din urm„ Ól
va readmite, la cererea p„r˛ii contractante solicitante, f„r„
alte formalit„˛i.
(2) Dac„ autorit„˛ile competente ale statelor ambelor
p„r˛i contractante au emis o viz„ sau un permis de ∫edere,
obliga˛ia de a readmite revine acelei p„r˛i contractante ale
c„rei autorit„˛i competente au emis viza sau permisul de
∫edere care expir„ ultimul.
(3) Prevederile alin. (1) ∫i (2) nu se vor aplica Ón cazul
unei vize de tranzit.
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ARTICOLUL 5

(1) Partea contractant„ solicitat„ va readmite pe
teritoriul statului s„u un str„in, dac„ partea contractant„
solicitant„ prezint„ acte care dovedesc sau pe baza c„rora
se poate prezuma Ón mod Óntemeiat c„ persoana Ón cauz„,
care nu Óndepline∫te cerin˛ele legale de intrare sau de
∫edere pe teritoriul statului p„r˛ii contractante solicitante, a
intrat Ón acest stat direct de pe teritoriul statului p„r˛ii
contractante solicitate.
(2) Obliga˛ia de a readmite, men˛ionat„ Ón alin. (1), nu
se va aplica persoanei care la data intr„rii pe teritoriul
statului p„r˛ii contractante solicitante de˛inea un permis de
∫edere valabil, eliberat de c„tre respectiva parte
contractant„, sau persoanei c„reia i s-a acordat un permis
de ∫edere dup„ intrare de c„tre respectiva parte
contractant„.
(3) P„r˛ile contractante au obliga˛ia s„ returneze cu
prec„dere un str„in Ón statul s„u de origine.
(4) Partea contractant„ solicitant„ va readmite un str„in
Ón acelea∫i condi˛ii, dac„ ulterior se dovede∫te c„, la data
return„rii sale de pe teritoriul statului p„r˛ii contractante
solicitante, condi˛iile pev„zute la art. 4 alin. (1) ∫i la art. 5
alin. (1) nu erau Óntrunite.
ARTICOLUL 6

O obliga˛ie de a readmite, conform art. 4 ∫i 5, nu se va
aplica str„inului:
a) c„ruia i-a fost acordat statutul de refugiat de c„tre
partea contractant„ solicitant„, Ón baza Conven˛iei privind
statutul refugia˛ilor (Geneva, 28 iulie 1951) ∫i a Protocolului
privind statutul refugia˛ilor (New York, 31 ianuarie 1967);
b) care a fost returnat anterior de c„tre partea
contractant„ solicitat„ Ón statul de origine sau Ón alt stat;
c) al c„rui stat are frontier„ comun„ cu statul p„r˛ii
contractante solicitante.
III
TRANZITUL
ARTICOLUL 7

(1) Oricare parte contractant„ va permite tranzitul pe
teritoriul statului s„u unui str„in, dac„ este solicitat Ón scris
de c„tre cealalt„ parte contractant„. Partea contractant„
solicitat„ poate asigura, la cererea expres„ a p„r˛ii
contractante solicitante, mijloace de transport ∫i o escort„
pe tot timpul deplas„rii pe teritoriul statului s„u. Partea
contractant„ solicitant„ va garanta p„r˛ii contractante
solicitate c„ str„inul al c„rui tranzit este permis de˛ine bilet
de c„l„torie ∫i un document de c„l„torie valabil c„tre statul
de destina˛ie.
(2) Partea contractant„ solicitant„ va de˛ine Óntreaga
responsabilitate pentru tranzitul str„inului pe Óntreaga rut„
p‚n„ pe teritoriul statului de destina˛ie.
(3) Œn cazul tranzitului aerian, Ónso˛it de escort„ a
poli˛iei, partea contractant„ solicitant„ va asigura escorta Ón
zona de tranzit a aeroportului, cu condi˛ia ca escorta
poli˛iei s„ nu p„r„seasc„ zona interna˛ional„ a aeroportului.

Dac„ tranzitul sub escorta poli˛iei continu„ prin teritoriul
statului p„r˛ii contractante solicitate, aceasta din urm„ va
asigura respectiva escort„.
ARTICOLUL 8

(1) Cererea de tranzit poate fi refuzat„ dac„ exist„
elemente evidente din care s„ rezulte riscul poten˛ial, pentru
persoana care face obiectul cererii de tranzit, de a fi:
a) persecutat„ Ón statul de destina˛ie pe motive de ras„,
religie, na˛ionalitate, apartenen˛„ la un anumit grup social
sau apartenen˛„ politic„;
b) urm„rit„ penal Ón statul de tranzit sau condamnat„ la
executarea unei pedepse pentru o infrac˛iune comis„
Ónainte ca tranzitul s„ aib„ loc, cu excep˛ia cazurilor de
trecere ilegal„ a frontierei de stat.
(2) O persoan„ readmis„ pentru tranzit poate fi
returnat„ p„r˛ii contractante solicitante, dac„ se dovede∫te
ulterior c„ se afl„ Ón situa˛iile men˛ionate la alin. (1).
IV
TERMENE
ARTICOLUL 9

(1) Cererea privind readmisia trebuie transmis„ Ón
termen de 6 (∫ase) luni de la data constat„rii intr„rii sau
∫ederii ilegale a str„inului pe teritoriul statului p„r˛ii
contractante solicitante.
(2) Fiecare parte contractant„ va r„spunde Ón scris, f„r„
Ónt‚rziere, cererii de readmisie ce i-a fost adresat„ ∫i, Ón
orice caz, Ón cel mult 20 de zile de la primirea acesteia.
Cererea de readmisie poate fi Ónaintat„ autorit„˛ilor
competente ale statului p„r˛ii contractante solicitate prin
po∫t„, prin Ónm‚nare direct„ sau prin orice alte mijloace de
comunicare, inclusiv prin depunerea acesteia la misiunea
diplomatic„ sau la oficiul consular competent al statului
p„r˛ii contractante solicitate. Orice respingere a unei astfel
de cereri va fi motivat„.
(3) Imediat dup„ comunicarea aprob„rii cererii de
readmisie dar, Ón orice caz, nu mai t‚rziu de 3 luni de la
data acestei aprob„ri, partea contractant„ solicitat„ va
prelua persoana care face obiectul procedurii de readmisie.
Acest termen limit„ va putea fi extins, cu intervalul de timp
necesar pentru clarificarea impedimentelor legale sau
practice care se pot ivi, Ón baza notific„rii f„cute Ón acest
scop de c„tre partea contractant„ interesat„.
V
RAMBURSAREA COSTURILOR
ARTICOLUL 10

(1) Cheltuielile legate de readmisia persoanelor
prev„zute la art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) ∫i art. 5
alin. (1), p‚n„ Ón momentul Ón care acestea sunt preluate
de c„tre autorit„˛ile competente ale statului p„r˛ii
contractante solicitate, vor fi suportate de partea
contractant„ solicitant„. Costurile legate de o posibil„
returnare a persoanelor ce urmeaz„ a fi readmise vor fi,
de asemenea, suportate de partea contractant„ solicitant„.
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(2) Costurile rezultate din returnarea unui str„in p‚n„ la
frontiera de stat a statului de destina˛ie, inclusiv costurile
legate de tranzitul pe teritoriul statului p„r˛ii contractante
solicitate, precum ∫i costurile legate de o posibil„ returnare
a sa vor fi suportate de partea contractant„ solicitant„.
ARTICOLUL 11

(1) Partea contractant„ solicitant„ va permite persoanei
care face obiectul unei proceduri de readmisie s„ Ó∫i
transporte Ón statul de destina˛ie toate bunurile sale, legal
dob‚ndite Ón conformitate cu legisla˛ia aplicabil„.
(2) Partea contractant„ solicitant„ nu este obligat„ s„
suporte costurile pentru transportul acestor bunuri.
VI
PROTECﬁIA DATELOR PERSONALE
ARTICOLUL 12

(1) Datele personale comunicate, care sunt necesare Ón
vederea aplic„rii prezentului acord, vor fi protejate conform
prevederilor legisla˛iilor na˛ionale ale statelor p„r˛ilor
contractante.
(2) Datele personale schimbate de p„r˛ile contractante
Ón vederea aplic„rii prezentului acord se pot referi doar la:
a) datele personale ale persoanei care face obiectul
unei cereri de readmisie, ale unei rude apropiate a sa
(numele, prenumele, numele anterioare, poreclele, numele
adoptate, data ∫i locul na∫terii, sexul, na˛ionalitatea);
b) pa∫aportul, actul de identitate sau alt document de
c„l„torie (denumirea, data eliber„rii, autoritatea emitent„,
locul eliber„rii, perioada de valabilitate, teritoriul Ón care
este valabil);
c) alte date necesare identific„rii persoanei care
urmeaz„ s„ fie returnat„ sau readmis„;
d) permisul de ∫edere ∫i/sau viza eliberate de
autorit„˛ile statului p„r˛ilor contractante ori ale unor state
ter˛e, itinerarii, locuri de oprire, bilete de c„l„torie sau alte
angajamente de c„l„torie.
VII
DISPOZIﬁII GENERALE ™I FINALE
ARTICOLUL 13

Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i
Ministerul de Interne al Republicii Slovace vor Óncheia un
protocol pentru punerea Ón aplicare a prezentului acord,
care va intra Ón vigoare la data primirii ultimei notific„ri
scrise prin care p„r˛ile contractante se informeaz„ reciproc
asupra Óndeplinirii procedurilor interne necesare, dar nu
Ónainte de intrarea Ón vigoare a acordului, ∫i Ón care vor
specifica:
a) documentele care dovedesc sau pe baza c„rora se
poate prezuma temeinic cet„˛enia statului p„r˛ilor
contractante;
b) con˛inutul cererii de readmisie ∫i de tranzit, metoda
de prezentare ∫i de procesare a acestora;
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c) mijloacele care dovedesc sau pe baza c„rora se
poate prezuma temeinic intrarea sau ∫ederea pe teritoriul
statului p„r˛ii contractante;
d) autorit„˛ile competente desemnate pentru aplicarea
prezentului acord;
e) punctele de trecere a frontierei folosite pentru
aplicarea prezentului acord.
ARTICOLUL 14

(1) Autorit„˛ile competente ale statelor p„r˛ilor
contractante, desemnate s„ aplice prezentul acord, vor
coopera ∫i se vor consulta Ón mod direct.
(2) Orice diferende privind interpretarea sau aplicarea
prezentului acord vor fi solu˛ionate prin negocieri Óntre cele
dou„ p„r˛i contractante.
(3) Fiecare parte contractant„ desemneaz„ cel pu˛in
2 exper˛i pentru a evalua aplicarea prezentului acord ∫i,
dac„ este necesar, pentru a prezenta propuneri Ón vederea
rezolv„rii problemelor legate de aplicarea acestuia. De
asemenea, la astfel de dezbateri pot fi invita˛i ∫i al˛i
exper˛i.
ARTICOLUL 15

(1) Nici o prevedere a prezentului acord nu va afecta
drepturile ∫i obliga˛iile p„r˛ilor contractante ce decurg din
alte instrumente juridice Ón vigoare, la care acestea sau
statele lor sunt parte.
(2) Prevederile prezentului acord nu vor Ómpiedica
aplicarea prevederilor Conven˛iei privind statutul refugia˛ilor
(Geneva, 28 iulie 1951) ∫i ale Protocolului privind statutul
refugia˛ilor (New York, 31 ianuarie 1967).
(3) Prevederile prezentului acord nu vor Ómpiedica
aplicarea acordurilor semnate de p„r˛ile contractante,
referitoare la protec˛ia drepturilor omului.
ARTICOLUL 16

(1) Prezentul acord este Óncheiat pentru o perioad„
nelimitat„. Prezentul acord intr„ Ón vigoare Ón termen de
60 (∫aizeci) de zile de la data primirii celei de-a doua
notific„ri prin care p„r˛ile contractante se informeaz„
reciproc cu privire la Óndeplinirea procedurilor legale interne
cerute pentru intrarea Ón vigoare a acestuia.
(2) Oricare parte contractant„ poate suspenda temporar,
par˛ial sau Ón totalitate, cu excep˛ia prevederilor art. 2,
aplicarea prezentului acord pe motive de securitate
na˛ional„, ordine public„ sau s„n„tate public„. P„r˛ile
contractante Ó∫i vor notifica reciproc despre luarea sau
revocarea unei astfel de m„suri, pe cale diplomatic„.
Suspendarea implement„rii prezentului acord va produce
efecte de la data primirii notific„rii de cealalt„ parte
contractant„ sau de la data men˛ionat„ Ón notificare.
Reluarea aplic„rii prezentului acord se va realiza dup„
aceea∫i procedur„ prin care a fost suspendat„.
(3) Oricare parte contractant„ poate propune modific„ri
sau complet„ri la prezentul acord. Acestea urmeaz„ s„
intre Ón vigoare conform procedurii prev„zute la alin. (1).
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(4) Oricare parte contractant„ poate denun˛a prezentul
acord prin notificarea celeilalte p„r˛i contractante Ón scris,
pe cale diplomatic„. Denun˛area va produce efecte dup„
90 (nou„zeci) de zile de la primirea notific„rii de c„tre
cealalt„ parte contractant„.

semnat la Bratislava la 20 septembrie 1993, Ó∫i va Ónceta

(5) La data la care prezentul acord va intra Ón vigoare,
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Slovace privind readmisia ∫i returnarea propriilor cet„˛eni,

englez„, toate textele fiind egal autentice. Œn cazul Ón care

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Vasile Blaga

Pentru Guvernul Republicii Slovace,
Vladimir Palko

valabilitatea.
Semnat la Bratislava la 30 iunie 2005, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„, slovac„ ∫i
vor exista diferen˛e de interpretare, textul Ón limba englez„
va prevala.

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind unele m„suri pentru atragerea de investitori Ón vederea rezolv„rii situa˛iei specifice
de la Societatea Comercial„ îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A.
Av‚nd Ón vedere necesitatea urgent„rii demersurilor legale necesare Ón vederea rezolv„rii situa˛iei specifice de la
Societatea Comercial„ îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A. ∫i atragerii de investitori pentru realizarea acestui deziderat,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societ„˛ilor comerciale, aprobat„ prin Legea nr. 44/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 51 din Legea
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
art. 2 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/2001 privind Ónfiin˛area Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i
Privatiz„rii Ón Industrie, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 552/2001,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Œn exercitarea mandatului Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, realizat prin intermediul Oficiului
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, privind
atragerea de investitori Ón vederea rezolv„rii situa˛iei
specifice de la Societatea Comercial„ îDaewoo Automobile
Rom‚nia“ — S.A., Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii
Ón Industrie are dreptul s„ angajeze pe baz„ de contract o
societate civil„ profesional„ de avoca˛i din Rom‚nia,
specializat„ Ón tranzac˛ii comerciale interna˛ionale ∫i/sau o
firm„ de consultan˛„ de specialitate economico-financiar„,
recunoscut„ pe plan interna˛ional, precum ∫i firme de
avocatur„ str„ine.

Art. 2. — Prin derogare de la prevederile art. 9 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 51 din
Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea
privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
cheltuielile realizate Ón exercitarea mandatului vor fi
asigurate din bugetul propriu al Oficiului Participa˛iilor
Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, capitolul îCheltuieli legate
de plata onorariilor pentru consultan˛„, agen˛i de privatizare
sau firme de avocatur„ ∫i cele pentru preg„tirea ∫i
realizarea privatiz„rii“, Ón limita aprobat„ pentru anul Ón curs.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 93.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 633/19.VII.2005

7

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 40/2000
privind acreditarea agen˛iilor de credit Ón vederea administr„rii fondurilor
pentru acordarea de microcredite
Œn vederea realiz„rii condi˛iilor de implementare a Proiectului privind Ónchiderea minelor, refacerea mediului ∫i
regenerarea socioeconomic„, finan˛at prin Acordul de Ómprumut 4759-RO dintre Rom‚nia ∫i BIRD, semnat la Bucure∫ti la
28 ianuarie 2005,
˛in‚nd cont de angajamentele asumate de partea rom‚n„ privind asigurarea condi˛iilor de implementare a
proiectului, respectiv de modificare a reglement„rilor referitoare la acreditarea agen˛iilor de credit Ón vederea administr„rii
fondurilor pentru acordarea de microcredite,
av‚nd Ón vedere faptul c„ m„surile pe care le genereaz„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ vizeaz„ interesul social
∫i constituie situa˛ie de urgen˛„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Ordonan˛a Guvernului nr. 40/2000 privind
acreditarea agen˛iilor de credit Ón vederea administr„rii
fondurilor pentru acordarea de microcredite, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 39 din
31 ianuarie 2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 376/2002, cu modific„rile ulterioare, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 3, literele b), c), f) ∫i g) vor avea
urm„torul cuprins:
îb) agen˛ii guvernamentale — institu˛ii publice centrale ∫i
locale ai c„ror conduc„tori au calitatea de ordonator
principal ∫i, respectiv, secundar de credite, gestionar, Ón
condi˛iile legii, de fonduri publice pentru acordarea de
microcredite;
c) agen˛ii de credit — persoane juridice f„r„ scop
lucrativ, constituite potrivit legii, acreditate Ón baza prezentei
ordonan˛e pentru administrarea fondurilor pentru
microcredite acordate de agen˛iile guvernamentale din
fonduri publice, prin licita˛ii organizate Ón condi˛iile legii;
............................................................................................
f) solicitan˛i — persoane juridice, respectiv societ„˛i
comerciale care au sub 50 de salaria˛i, Óncadra˛i cu
contract individual de munc„, persoane fizice ∫i asocia˛ii
familiale care desf„∫oar„ activit„˛i economice Ón mod
independent, autorizate potrivit legii, inclusiv medicii de
familie, precum ∫i orice persoan„ fizic„ care prezint„ un
plan fundamentat de afaceri pentru dezvoltarea unei afaceri
sau pentru ini˛ierea unei activit„˛i aduc„toare de venituri;
g) beneficiari de microcredite — persoane juridice,
respectiv societ„˛i comerciale care au sub 50 de salaria˛i,
Óncadra˛i cu contract individual de munc„, persoane fizice
∫i asocia˛ii familiale care desf„∫oar„ activit„˛i economice Ón
mod independent, autorizate potrivit legii, inclusiv medicii de
familie, care au contractat un microcredit;“.
2. La articolul 3, dup„ litera i) se introduce o nou„
liter„, litera j), cu urm„torul cuprins:
îj) finan˛atori — organiza˛ii financiare interne sau
interna˛ionale care asigur„, Ón condi˛iile legii, fondurile de
microcreditare gestionate de agen˛iile guvernamentale.“
3. Alineatele (2), (2 1) ∫i (4) ale articolului 4 vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) Fondul de microcredite acordat Ón administrare unei
agen˛ii de credit nu poate fi mai mare dec‚t echivalentul Ón
lei a 3 milioane euro, calculat la cursul comunicat de
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, valabil pentru ziua semn„rii
contractului.
(21) Œn cazul Ón care schema de microcredite prevede
acordarea de fonduri publice cu aceast„ destina˛ie pe arii
geografice definite, fondul de microcredite acordat Ón

administrare de o agen˛ie guvernamental„ unei agen˛ii de
credit pentru o arie geografic„ nu poate fi mai mare dec‚t
echivalentul Ón lei a 3 milioane de euro, calculat la cursul
comunicat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, valabil pentru
ziua semn„rii contractului.
............................................................................................
(4) Œn cazul rezilierii contractului dintre agen˛ia de credit
∫i agen˛ia guvernamental„, agen˛ia de credit r„spunde de
Óndeplinirea obliga˛iilor ce decurg din administrarea fondului
de microcredite, p‚n„ la angajarea unei alte agen˛ii de
credit. Œndeplinirea obliga˛iilor ce decurg din administrarea
fondului de microcredite presupune, dup„ caz, ∫i
recuperarea sumelor de la beneficiarii de microcredite,
conform contractelor Óncheiate cu ace∫tia.“
4. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Schema de microcredite elaborat„ de
agen˛iile
guvernamentale,
avizat„
de
Comisia
interministerial„, va fi aprobat„ prin ordin al ordonatorului
principal de credite, la propunerea agen˛iei guvernamentale,
∫i se va publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.“
5. Partea introductiv„ a articolului 6 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 6. — Pentru a fi acreditate de agen˛iile
guvernamentale ca agen˛ii de credit, persoanele juridice
f„r„ scop lucrativ, constituite potrivit legii, trebuie s„
Óndeplineasc„ cel pu˛in urm„toarele condi˛ii:“.
6. La articolul 6, litera e) va avea urm„torul cuprins:
îe) s„ prezinte scrisori de garan˛ie din partea unei b„nci
sau a unui fond de garantare ori poli˛e de asigurare de
risc financiar Óncheiate de agen˛iile de credit cu o societate
de asigurare pentru asigurarea riscului de neplat„ a
microcreditelor de c„tre beneficiari, bonuri de tezaur sau
titluri de stat, cesionate Ón favoarea agen˛iei
guvernamentale, a c„ror valoare s„ reprezinte minimum
10% din valoarea fondului pentru microcredite solicitat
pentru administrare, suportat din fondurile proprii ale
agen˛iei de microcreditare.“
7. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Agen˛iile de credit sunt abilitate s„ acorde
microcredite la cererea solicitan˛ilor, Ón lei, Ón echivalentul
de p‚n„ la 25.000 euro, calculat la cursul comunicat de
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei Ón ziua anterioar„ eliber„rii
fondurilor, cu termen de rambursare de p‚n„ la 36 de luni,
cu sau f„r„ perioada de gra˛ie, Ón termenii ∫i Ón condi˛iile
prev„zute Ón contractul dintre agen˛ia de credit ∫i agen˛ia
guvernamental„.“
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8. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 9. — (1) Administrarea fondurilor publice acordate
drept fonduri pentru microcredite agen˛iilor de credit se
realizeaz„ Ón condi˛iile ∫i termenele prev„zute Ón contractul
Óncheiat de acestea cu agen˛ia guvernamental„.“
9. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Solicitan˛ii de microcredite pot adresa
agen˛iilor de credit cereri Ón vederea contract„rii de
microcredite destinate procur„rii de mijloace fixe, de materii
prime, materiale, energie, combustibil, precum ∫i de alte
servicii necesare realiz„rii proiectului sau furniz„rii de
servicii c„tre popula˛ie, Ón cazul medicilor de familie.
(2) Agen˛iile de credit vor acorda microcredite
solicitan˛ilor Ón limita fondurilor de microcredite pe care le
au Ón administrare, cu respectarea criteriilor prev„zute Ón
schema de microcredite aprobat„.
(3) Agen˛iile de credit sunt obligate s„ Ónregistreze
cererea solicitan˛ilor de microcredite ∫i s„ transmit„ un
r„spuns Ón termen de 30 de zile de la Ónregistrarea
acesteia.“
10. Alineatul (2) al articolului 12 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Serviciile agen˛iei de credit pentru administrarea
fondului de microcredite se suport„ de agen˛ia
guvernamental„ din fonduri publice, Ón condi˛iile stabilite
prin contractul Óncheiat Óntre agen˛ia de credit ∫i agen˛ia
guvernamental„, dac„ legea de aprobare a fondurilor
publice nu prevede altfel.“
11. Alineatul 1 al articolului 13 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 13. — (1) Acordarea de c„tre agen˛ia de credit de
microcredite beneficiarilor se face Ón baza unui contractcadru Óncheiat Ón conformitate cu cel prezentat Ón schema
de microcredite aprobat„.“
12. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — Opera˛iunile Ón lei pentru acordarea de
microcredite de c„tre agen˛iile de credit c„tre beneficiari se
deruleaz„ printr-o banc„ comercial„, iar dob‚nzile aferente
sumelor Ón lei disponibile din fondul pentru microcredite vor
reÓntregi fondul public de microcredite respectiv.“
13. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — (1) Comisia interministerial„ pentru
microcredite va fi format„ din c‚te un reprezentant al
Ministerului Finan˛elor Publice, Ministerului Muncii,

Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, Ministerului Integr„rii Europene, Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Agen˛iei
Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„, Agen˛iei
Na˛ionale pentru Œntreprinderile Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Agen˛iei Na˛ionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere,
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, Camerei de Comer˛ ∫i
Industrie a Rom‚niei ∫i a Municipiului Bucure∫ti ∫i
Consiliului Na˛ional al Œntreprinderilor Mici ∫i Mijlocii.
(2) Membrii Comisiei interministeriale pentru microcredite
vor fi numi˛i prin decizie a primului-ministru, la propunerea
conduc„torilor institu˛iilor prev„zute la alin. (1).
(3) Reprezentantul Ministerului Finan˛elor Publice va
Óndeplini ∫i func˛ia de pre∫edinte al Comisiei
interministeriale pentru microcredite.
(4) Secretariatul Comisiei interministeriale pentru
microcredite va fi asigurat de Ministerul Finan˛elor Publice.
(5) Comisia interministerial„ pentru microcredite va
func˛iona pe baza propriului regulament, aprobat prin ordin
al ministrului finan˛elor publice.“
Art. II. — Ordonan˛a Guvernului nr. 40/2000 privind
acreditarea agen˛iilor de credit Ón vederea administr„rii
fondurilor pentru acordarea de microcredite, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 39 din
31 ianuarie 2000, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 376/2002, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta ordonan˛„
de urgen˛„, va fi republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Art. III. — (1) Grupurile din zona de operare a schemei
de granturi mici prev„zute Ón Acordul de Ómprumut dintre
Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului privind Ónchiderea
minelor, refacerea mediului ∫i regenerarea socioeconomic„,
semnat la Bucure∫ti la 28 ianuarie 2005, vor putea
dob‚ndi personalitate juridic„ Ón condi˛iile prev„zute de
art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Fondului Rom‚n de Dezvoltare
Social„, republicat„.
(2) De personalitatea juridic„ astfel dob‚ndit„ se face
uz numai pentru derularea proiectului de finan˛at din
schema de granturi mici p‚n„ la finalizarea acestuia.
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Ministrul finan˛elor publice,
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