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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 443
din 15 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Legii nr. 187/1999
privind accesul la propriul dosar ∫i deconspirarea securit„˛ii ca poli˛ie politic„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Claudia Margareta Ni˛„

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Legii nr. 187/1999 privind accesul
la propriul dosar ∫i deconspirarea securit„˛ii ca poli˛ie
politic„, excep˛ie ridicat„ de Gheorghe I. Ungureanu Ón
Dosarul nr. 590/CIV/2005 al Cur˛ii de Apel Pite∫ti — Sec˛ia
civil„, conflicte de munc„ ∫i asigur„ri sociale.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„. Magistratul-asistent refer„
Cur˛ii Constitu˛ionale faptul c„ autorul excep˛iei a transmis,
prin Serviciul de registratur„ al Cur˛ii, note scrise prin care
reitereaz„, Ón esen˛„, argumentele prezentate ∫i Ón fa˛a
instan˛ei de judecat„ ∫i depuse la dosarul cauzei,
solicit‚nd,
Ón
final,
admiterea
excep˛iei
de
neconstitu˛ionalitate.
Cauza se afl„ Ón stare de judecat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile Legii nr. 187/1999 nu
contravin principiului neretroactivit„˛ii legii civile, consacrat
de art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 18 februarie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 590/CIV/2005, Curtea de Apel Pite∫ti — Sec˛ia
civil„, conflicte de munc„ ∫i asigur„ri sociale a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul
dosar ∫i deconspirarea securit„˛ii ca poli˛ie politic„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Gheorghe I. Ungureanu Óntr-o
cauz„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea contesta˛iei formulate
Ómpotriva unei decizii a Colegiului Consiliului Na˛ional
pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se arat„
c„ dispozi˛iile Legii nr. 187/1999 Óncalc„ art. 15 alin. (2) din
Constitu˛ie, precum ∫i îprevederi ale Conven˛iei pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale“,
f„r„ a preciza Óns„ un anume text al acesteia.
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile Legii nr. 187/1999
privind accesul la propriul dosar ∫i deconspirarea securit„˛ii
ca poli˛ie politic„ Óncalc„ principiul constitu˛ional al
neretroactivit„˛ii legii civile Ón timp, deoarece actul normativ
criticat îcalific„ fapte din 1963 ∫i pretinde ca aceast„
calificare s„ aib„, Ón anul 2004, consecin˛e de natur„
penal„, cet„˛eneasc„, politic„, moral„ (...)“.

De asemenea, se apreciaz„ c„ îdac„ vrea s„
direc˛ioneze curgerea trecutului, legea trebuie s„ dispun„,
cumulativ, restituirea timpului, deci schimbarea sensului
evolu˛iei, ∫i garantarea dreptului la op˛iune (...)“.
Œn continuare, acesta formuleaz„ aprecieri personale
referitoare la regimul politic din perioada anilor 1952—2004.
Œn plus, autorul excep˛iei precizeaz„ c„ prin decizia
contestat„ Ón fa˛a instan˛ei de judecat„ Colegiul Consiliului
Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii a respins o
contesta˛ie formulat„ de acesta Ómpotriva unei alte decizii
a aceleia∫i institu˛ii, prin care se stabilise c„ acesta fusese
îcolaborator al organelor securit„˛ii, ca poli˛ie politic„.“ Œn
consecin˛„, autorul consider„ c„ cele dou„ decizii sunt
îneconstitu˛ionale, ilegale ∫i neÓntemeiate“ ∫i invoc„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Legii nr. 187/1999, Ón
temeiul c„rora au fost emise deciziile contestate.
Curtea de Apel Pite∫ti — Sec˛ia civil„, conflicte de
munc„ ∫i asigur„ri sociale consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Œn acest sens, se arat„ c„ autorul a apreciat Ón mod
gre∫it principiul fundamental al ac˛iunii legilor Ón timp, care
dispune numai pentru viitor, cu necesit„˛ile avute Ón vedere
la adoptarea legii, criteriile de apreciere put‚nd fi ∫i fapte
petrecute Ón trecut. Astfel, obiectul de reglementare al Legii
nr. 187/1999 îÓl reprezint„ dreptul de acces la informa˛iile
de interes public al oric„rui cet„˛ean, legiuitorul apreciind la
data adopt„rii legii c„ dreptul pozitiv la acea dat„ nu
satisface idealul de justi˛ie Ón acest sens.“ Mai mult, se
men˛ioneaz„ c„ îelaborarea oric„rui act normativ este
impus„ de necesit„˛ile dictate de evolu˛ia societ„˛ii,
apreciate Ón raport de situa˛iile sociale de la momentul
c‚nd se legifereaz„, urm‚nd ca legea s„ se aplice
conduitei ∫i rela˛iilor sociale numai pentru viitor“.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Guvernul, Ón punctul s„u de vedere, apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Se arat„ c„, Óntr-adev„r, regula este ca din momentul
intr„rii sale Ón vigoare norma juridic„ s„ fie activ„ ∫i s„
ac˛ioneze numai pentru viitor, f„r„ a fi permis„
retroactivitatea sau ultraactivitatea sa. îŒns„, exist„ ∫i
excep˛ii de la principiul neretroactivit„˛ii legii, printre ele
num„r‚ndu-se ∫i retroactivitatea expres„. Aceast„ form„ de
retroactivitate rezult„ chiar din textul normei juridice, Ón
acest caz legiuitorul prev„z‚nd expres c„ norma juridic„ se
va aplica retroactiv.“
A∫a cum rezult„ din expunerea de motive a Legii
nr. 187/1999, adoptarea acesteia a fost determinat„ de
voin˛a legiuitorului îde a oferi societ„˛ii rom‚ne∫ti o baz„
institu˛ional„ credibi„ pentru a putea duce la bun sf‚r∫it
dificilul proces de clarificare a trecutului comunist.“
îDe altfel, elaborarea oric„rui act normativ este impus„
de necesit„˛ile dictate de evolu˛ia societ„˛ii, apreciate Ón
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raport de situa˛iile sociale de la momentul c‚nd se
legifereaz„, urm‚nd ca, potrivit art. 124 alin. (1) ∫i art. 126
alin. (2) din Constitu˛ie, legiuitorul s„ poat„ institui, Ón
considerarea unor situa˛ii deosebite, reguli speciale de
procedur„, precum ∫i modalit„˛ile de exercitare a drepturilor
procedurale.“
Avocatul Poporului a transmis punctul s„u de vedere
prin care apreciaz„ c„ dispozi˛iile Legii nr. 187/1999 sunt
constitu˛ionale.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate fa˛„
de prevederile art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie, se arat„ c„
textele de lege men˛ionate îsunt aplicabile tuturor situa˛iilor
care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge
dup„ intrarea lor Ón vigoare, precum ∫i tuturor efectelor
produse de situa˛iile juridice formate dup„ abrogarea legii
vechi.“ Astfel, se apreciaz„ c„ Legea nr. 187/1999 dispune
numai pentru viitor, de la data public„rii sale Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i nu con˛ine nici o dispozi˛ie
cu caracter retroactiv.
Œn sus˛inerea argumentelor formulate este invocat„ ∫i
jurispruden˛a constant„ Ón materie a Cur˛ii Constitu˛ionale,
de exemplu Decizia nr. 146/2004 ∫i Decizia nr. 291/2004,
prin care Curtea a statuat c„ îo lege nu este retroactiv„
atunci c‚nd modific„ pentru viitor o stare de drept n„scut„
anterior ∫i nici atunci c‚nd suprim„ producerea Ón viitor a
efectelor unei situa˛ii juridice constituite sub imperiul legii
vechi, pentru c„ Ón aceste cazuri legea nou„ nu face
altceva dec‚t s„ refuze supravie˛uirea legii vechi ∫i s„
reglementeze modul de ac˛iune Ón timpul urm„tor intr„rii ei
Ón vigoare, adic„ Ón domeniul ei propriu de aplicare.“
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere al Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului ∫i dispozi˛iile de
lege criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 ∫i
29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul
dosar ∫i deconspirarea securit„˛ii ca poli˛ie politic„,
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publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 603
din 9 decembrie 1999, rectificat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 619 din 17 decembrie 1999.
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„
prevederile Legii nr. 187/999 Óncalc„ dispozi˛iile art. 15
alin. (2) din Constitu˛ie, acestea av‚nd urm„torul con˛inut:
— Art. 15 alin. (2): îLegea dispune numai pentru viitor, cu
excep˛ia legii penale sau contraven˛ionale mai favorabile.“
De asemenea, autorul excep˛iei invoc„ ∫i Ónc„lcarea
îprevederilor Conven˛iei pentru ap„rarea drepturilor omului
∫i a libert„˛ilor fundamentale“, Óns„ f„r„ a preciza un
anume text al acesteia. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din
Legea nr. 47/1992, îSesiz„rile trebuie f„cute Ón form„ scris„
∫i motivate.“, astfel c„ instan˛a de contencios constitu˛ional
nu poate analiza excep˛ia de neconstitu˛ionalitate prin
raportare la aceste prevederi.
Examin‚nd critica de neconstitu˛ionalitate formulat„ prin
raportare la art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie, potrivit c„reia
autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate consider„ c„
dispozi˛iile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul
dosar ∫i deconspirarea securit„˛ii ca poli˛ie politic„ Óncalc„
principiul neretroactivit„˛ii legii civile, deoarece calificarea
unor fapte petrecute Ón trecut produce efecte Ón prezent,
respectiv din momentul intr„rii Ón vigoare a legii, Curtea
re˛ine c„ aceasta este neÓntemeiat„.
Œn lipsa unei men˛iuni exprese referitoare la aplicarea sa
Ón timp, Legea nr. 187/1999 a intrat Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 603
din 9 decembrie 1999, Ón deplin„ concordan˛„ cu art. 78
din Legea fundamental„, Ón forma anterioar„ revizuirii sale
din anul 2003. Curtea constat„ c„ legea criticat„ nu
cuprinde Ón sine nici o dispozi˛ie cu caracter retroactiv,
astfel c„ nu poate re˛ine c„ acest act normativ Óncalc„
principiul neretroactivit„˛ii legii civile. Tot astfel, calificarea
Ón prezent a unor fapte petrecute Ón trecut ∫i reglementarea
unor efecte juridice legate de aceste fapte nu constituie o
Ónc„lcare a principiului neretroactivit„˛ii legii civile, de vreme
ce efectele lor se produc numai pentru viitor, din momentul
intr„rii Ón vigoare a actului normativ.
Celelalte critici const‚nd Ón aprecieri personale
referitoare la regimul politic anterior, precum ∫i situa˛ia de
fapt din dosar nu intr„ Ón competen˛a de solu˛ionare a
Cur˛ii Constitu˛ionale ∫i Ón consecin˛„ nu pot fi re˛inute.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
DECIDE:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar ∫i
deconspirarea securit„˛ii ca poli˛ie politic„, excep˛ie ridicat„ de Gheorghe I. Ungureanu Ón Dosarul nr. 590/CIV/2005 al
Cur˛ii de Apel Pite∫ti — Sec˛ia civil„, conflicte de munc„ ∫i asigur„ri sociale.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 15 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Claudia Margareta Ni˛„
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 762/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 762/2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i
Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului pe anul 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 658 din 25 iulie 2005, se modific„
dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón

bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 30.000 lei
(RON), la capitolul 59.01 «Cultur„, religie ∫i ac˛iuni privind
activitatea sportiv„ ∫i de tineret», titlul 38 «Transferuri»,
pentru organizarea expozi˛iei «Arhitectura rom‚neasc„
modern„ ∫i contemporan„» la Istanbul, Republica Turcia, Ón
perioada 28 septembrie 2005—29 octombrie 2005.“
2. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Sumele neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2005 se restituie la Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 septembrie 2005.
Nr. 1.101.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cancelariei
Primului-Ministru cu suma total„ de 2.666.840 lei (RON) din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe
anul 2005, din care pentru Cancelaria Primului-Ministru,
aparat propriu, suma de 2.493.090 lei (RON), la capitolul
51.01 îAutorit„˛i publice“, titlul 20 îCheltuieli materiale ∫i
servicii“, pentru Agen˛ia Rom‚n„ pentru Investi˛ii Str„ine,
suma de 95.000 lei (RON), la capitolul 69.01 îAlte ac˛iuni
economice“, titlul 20 îCheltuieli materiale ∫i servicii“, ∫i
pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii
∫i Coopera˛ie, suma de 78.750 lei (RON), la capitolul 69.01

îAlte ac˛iuni economice“, titlul 20 îCheltuieli materiale ∫i
servicii“, Ón vederea asigur„rii cheltuielilor cu transportul ∫i
cazarea, rezultate ca urmare a aplic„rii prevederilor art. 5
alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 septembrie 2005.
Nr. 1.102.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAﬁIE

ORDIN
privind modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a Programului na˛ional multianual pe
perioada 2002—2005 de sus˛inere a investi˛iilor realizate de c„tre Óntreprinderi nou-Ónfiin˛ate
∫i microÓntreprinderi, precum ∫i a investi˛iilor de modernizare/retehnologizare a Óntreprinderilor
mici ∫i mijlocii
Av‚nd Ón vedere prevederile anexei nr. 3/12/22 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 ∫i ale art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Articol unic. — Punctul 2 din Procedura de
implementare a Programului na˛ional multianual pe perioada
2002—2005 de sus˛inere a investi˛iilor realizate de c„tre
Óntreprinderi nou-Ónfiin˛ate ∫i microÓntreprinderi, precum ∫i a
investi˛iilor de modernizare/retehnologizare a Óntreprinderilor
mici ∫i mijlocii, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei
Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie
nr. 46/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, cu modific„rile
ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:

î2. Bugetul Programului
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2005
este de 12.495.000 RON, defalcat astfel:
• 12.475.000 RON pentru acordarea de aloca˛ii
financiare nerambursabile (AFN) beneficiarilor eligibili;
• 20.000 RON la dispozi˛ia Agen˛iei Na˛ionale pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie (ANIMMC),
const‚nd Ón cheltuieli pentru implementarea, administrarea,
monitorizarea ∫i evaluarea Programului (cheltuieli materiale
∫i servicii: cheltuieli pentru derularea procedurii de achizi˛ie
public„, cheltuieli de promovare a Programului etc.)“

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 26 septembrie 2005.
Nr. 179.
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea Listei obiectivelor de investi˛ii ∫i a plafonului maxim al creditelor ce se acord„
Ón anul 2005 Ón condi˛iile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investi˛iilor Ón agricultur„
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investi˛iilor Ón agricultur„ ∫i ale
art. 14 ∫i art. 16 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea
investi˛iilor Ón agricultur„, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 934/2005,
Ón baza Referatului nr. 86.999 din 22 septembrie 2005 al Direc˛iei generale implementare politici sectoriale de
pia˛„ ∫i, respectiv, al Direc˛iei generale dezvoltare rural„,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentului ordin, se constituie la dispozi˛ia Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale Fondul pentru
creditarea investi˛iilor Ón agricultur„, denumit Ón continuare Fond.
(2) Suma alocat„ Fondului pentru anul 2005 este de 30,0
milioane lei (RON) ∫i se asigur„ din bugetul alocat Ón anul
2005 Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
Art. 2. — Fondul este repartizat, conform art. 12 din
Legea nr. 231/2005 privind stimularea investi˛iilor Ón
agricultur„, integral pentru acordarea de credite Ón vederea
finan˛„rii investi˛iilor din agricultur„.

Art. 3. — Lista obiectivelor de investi˛ii, care pot
beneficia de finan˛are din creditele acordate de institu˛iile
selectate, Ón condi˛iile Legii nr. 231/2005, este prev„zut„ Ón
anexa nr. 1.
Art. 4. — Plafonul maxim al creditului acordat de
institu˛iile selectate beneficiarilor de credite prev„zu˛i la
art. 6 din Legea nr. 231/2005 este prev„zut Ón anexa nr. 2.
Art. 5. — Anexele nr. 1 ∫i 2*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 22 septembrie 2005.
Nr. 979.
*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 1
LISTA

obiectivelor de investi˛ii care pot beneficia de finan˛are din creditele acordate de institu˛iile selectate
Ón condi˛iile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investi˛iilor Ón agricultur„
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ANEXA Nr. 2
PLAFONUL MAXIM

al creditului acordat de institu˛iile selectate beneficiarilor de credite prev„zu˛i la art. 6 din Legea nr. 231/2005
privind stimularea investi˛iilor Ón agricultur„
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´
RECTIFIC√RI
Œn anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 556/2005 privind aprobarea renun˛„rii la cet„˛enia rom‚n„ unor
persoane, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 588 din 7 iulie 2005, se fac urm„toarele
rectific„ri (care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“ Partea I):
— la nr. 28, Ón loc de: îBodenshon Judit...“ se va citi: îBodensohn Judit...“;
— la nr. 130, Ón loc de: îKlein Ofelia-Maria, fiica lui Olah Constantin ∫i Eleonora, n„scut„ la 17 septembrie
1964 Ón localitatea Cosniciul de Jos, jude˛ul S„laj, Rom‚nia, cu domiciliul actual Ón Germania, 67063 Ludwigshafen,
Gräfenaustr. 25, cu ultimul domiciliu din Rom‚nia Ón localitatea Jimbolia, str. M„r„∫e∫ti bl. 5A, jude˛ul Timi∫.“ se va
citi: îKlein Ofelia-Maria, fiica lui Olah Constantin ∫i Eleonora, n„scut„ la 17 octombrie 1964 Ón localitatea Cosniciul
de Jos, jude˛ul S„laj, Rom‚nia, cu domiciliul actual Ón Germania, 67063 Ludwigshafen, Gräfenaustr. 25, cu ultimul
domiciliu din Rom‚nia Ón localitatea Jimbolia, str. M„r„∫e∫ti bl. 5A, jude˛ul Timi∫. Copii minori V„lean Lavinia-Adina,
n„scut„ la data de 22 iulie 1987.“;
— la nr. 229, Ón loc de: îTarantul Alina-Norenia, fiica lui Gordan Ioan-Du˛u ∫i Maricica, n„scut„ la 26 iulie
1978...“ se va citi: îTarantul Alina-Norenia, fiica lui Gordan Ioan-Du˛u ∫i Maricica, n„scut„ la 26 iulie 1979...“.
´
Œn anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 632/2005 privind aprobarea renun˛„rii la cet„˛enia rom‚n„ unor
persoane, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 628 din 19 iulie 2005, se fac urm„toarele
rectific„ri (care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“ Partea I):
— la nr. 7, Ón loc de: îBauer-Mihaila∫ Romeo-Iulian, fiul ...“ se va citi: îBauer-Mihaila∫ Romeo-Lucian,
fiul ...“;
— la nr. 44, Ón loc de: îHann Ionela-Maria, fiica lui ...“ se va citi: îHahn Ionela-Maria, fiica lui ...“.
´
Œn anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 633/2005 privind redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele
persoane, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 611 din 14 iulie 2005, se fac urm„toarele
rectific„ri (care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“ Partea I):
— la nr. 19, Ón loc de: îKecseg Ildico-Violeta, fiul lui Komives Iosif ∫i Marta, n„scut la data de 8 iulie 1964
Ón localitatea Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, Rom‚nia, apatrid, cu domiciliul actual Ón Germania, 93059 Regensburg, An
der Schergenbreite 26 (3879/2004)“ se va citi: îKecseg Ildico-Violeta, fiica lui Komives Iosif ∫i Marta, n„scut„ la
data de 8 iulie 1964 Ón localitatea Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, Rom‚nia, apatrid„, cu domiciliul actual Ón Germania,
93059 Regensburg, An der Schergenbreite 26 (3879/2004). Copii minori: Kecseg Timea Andrea, n„scut„ la data de
23 august 1988.“
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