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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 185
din 6 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3)
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 ∫i ale art. 35 lit. c) din Legea nr. 219/1998
privind regimul concesiunilor
îrecunoa∫terea prin lege a subordon„rii interesului uneia
dintre p„r˛i fa˛„ de interesele celeilalte p„r˛i, interes preferat
prioritar prin lege, Ónfr‚nge principiul egalit„˛ii Ón drepturi a
p„r˛ilor, plas‚nd autoritatea public„ — ca exponent al
interesului public — pe o pozi˛ie procesual„ preferen˛ial„“.
Œn leg„tur„ cu prevederile art. 35 lit. c) din Legea
nr. 219/1998, care permit concedentului s„ aprecieze
asupra m„surii Óndeplinirii obliga˛iilor de c„tre concesionar
∫i s„ rezilieze unilateral contractul de concesiune, se
invoc„ Ónc„lcarea art. 52 din Constitu˛ie.
Tribunalul Ia∫i — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios
administrativ apreciaz„ c„ textele de lege criticate sunt
constitu˛ionale. Arat„ c„, de altfel, aceea∫i parte a mai
ridicat, Ón fa˛a aceleia∫i instan˛e, aceea∫i excep˛ie de
neconstitu˛ionalitate, care a fost respins„ de Curtea
Constitu˛ional„ prin Decizia nr. 464 din 6 iunie 2006,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 604
din 12 iulie 2006.
Œn conformitate cu dispozi˛iile 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 exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 8
alin. (3) din Legea nr. 554/2004 sunt constitu˛ionale, a∫a
cum a constatat ∫i Curtea Constitu˛ional„ prin Decizia
nr. 464/2006, iar excep˛ia referitoare la art. 35 lit. c) din
Legea nr. 219/1998 este inadmisibil„, Óntruc‚t legea
criticat„ a fost abrogat„ expres prin Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 34/2006.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004 ∫i ale art. 35 lit. c) din Legea
nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, excep˛ie ridicat„
de Societatea Comercial„ îMinibus“ — S.R.L. din Ia∫i Ón
Dosarul nr. 11.264/2005 al Tribunalului Ia∫i — Sec˛ia
comercial„ ∫i de contencios administrativ.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, pre∫edintele Cur˛ii d„
cuv‚ntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere, ca inadmisibil„, a excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate a art. 35 lit. c) din Legea nr. 219/1998,
care a fost abrogat Ón mod expres prin Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2006, ∫i de respingere, ca
neÓntemeiat„, a excep˛iei referitoare la dispozi˛iile art. 8
alin. (3) din Legea nr. 554/2004.
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Gabriela Dragomirescu

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 8 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 11.264/2005, Tribunalul Ia∫i — Sec˛ia
comercial„ ∫i de contencios administrativ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004 ∫i ale art. 35 lit. c) din Legea
nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, excep˛ie ridicat„
de Societatea Comercial„ îMinibus“ — S.R.L. din Ia∫i Óntr-o
cauz„ de contencios administrativ av‚nd ca obiect
constatarea nulit„˛ii actului administrativ prin care s-a
reziliat unilateral un contract de concesiune.
Œn motivarea excep˛iei se sus˛ine c„ prevederile art. 8
alin. (3) din Legea nr. 554/2004 sunt contrare art. 16
alin. (1) ∫i (2), art. 21 ∫i 52 din Constitu˛ie, Óntruc‚t

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
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litigii legate de aplicarea ∫i executarea contractului
administrativ“, cu respectarea regulii privind subordonarea
principiului libert„˛ii contractuale principiului priorit„˛ii
interesului public. Aceast„ regul„ nu are Óns„ semnifica˛ia
plas„rii autorit„˛ii publice pe o pozi˛ie procesual„
preferen˛ial„, deoarece, c‚nd solu˛ioneaz„ litigiul, instan˛a
de judecat„ nu are Ón vedere calitatea p„r˛ii, ci principiul
priorit„˛ii interesului public, definit prin art. 2 alin. (1) lit. l)
din Legea nr. 554/2004, ca fiind îinteresul care vizeaz„
ordinea de drept ∫i democra˛ia constitu˛ional„, garantarea
drepturilor, libert„˛ilor ∫i Óndatoririlor fundamentale ale
cet„˛enilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea
competen˛ei autorit„˛ilor publice.“ Prin aceea∫i decizie s-a
re˛inut c„ prevederile constitu˛ionale ale art. 16 alin. (1) ∫i
(2) nu sunt incidente Ón cauz„, iar dispozi˛iile art. 8
alin. (1) din legea criticat„ au justificat Ónl„turarea invoc„rii
Ónc„lc„rii art. 52 din Constitu˛ie.

Textele constitu˛ionale invocate ca fiind Ónc„lcate sunt
art. 16 alin. (1) ∫i (2) privind egalitatea cet„˛enilor Ón fa˛a
legii ∫i a autorit„˛ilor publice, nimeni nefiind mai presus de
lege, art. 21 privind îAccesul liber la justi˛ie“, art. 45 privind
îLibertatea economic„“ ∫i art. 52 referitor la îDreptul
persoanei v„t„mate de o autoritate public„“.

Cele statuate prin decizia men˛ionat„ Ó∫i p„streaz„
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au fost
formulate motive noi, care s„ determine schimbarea solu˛iei
pronun˛ate.
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I. Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, prin
Decizia nr. 464 din 6 iunie 2006 referitoare la
constitu˛ionalitatea prevederilor art. 8 alin. (3) ∫i art. 15 din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 604 din
12 iulie 2006, Curtea Constitu˛ional„ a respins excep˛ia
ridicat„ de aceea∫i parte ca ∫i Ón prezentul dosar, cu
aceea∫i motivare ∫i Ón fa˛a aceleia∫i instan˛e de judecat„.
Cu acel prilej, Ón esen˛„, Curtea a constatat c„, potrivit
textului de lege criticat, instan˛a de contencios administrativ
este competent„ s„ solu˛ioneze, Óntre altele, î[...] ∫i orice

II. Œn leg„tur„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 35 lit. c) din Legea nr. 219/1998, Curtea
constat„ c„, la data de 30 iunie 2006, Legea privind
regimul concesiunilor a fost abrogat„ Ón mod expres prin
art. 305 lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 34/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006. Prevederile de lege
criticate nu au fost preluate de noua reglementare, astfel
c„, Ón temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale,
potrivit c„ruia aceasta se pronun˛„ asupra excep˛iilor
ridicate Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti sau de arbitraj
comercial privind neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor dintr-o
lege sau ordonan˛„ Ón vigoare, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a art. 35 lit. c) din Legea nr. 219/1998 urmeaz„ a fi
respins„ ca inadmisibil„.

tu

Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:

ce

Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 8 alin. (3) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, potrivit c„rora îLa solu˛ionarea
litigiilor prev„zute la alin. (2) se va avea Ón vedere regula dup„
care principiul libert„˛ii contractuale este subordonat
principiului priorit„˛ii interesului public“ [alin. (2) la care se
face trimitere prevede c„ îInstan˛a de contencios
administrativ este competent„ s„ solu˛ioneze litigiile care apar
Ón fazele premerg„toare Óncheierii unui contract administrativ,
precum ∫i orice litigii legate de aplicarea ∫i executarea
contractului administrativ“], precum ∫i dispozi˛iile art. 35
lit. c) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,
care stabilesc c„ îŒncetarea contractului de concesiune poate
avea loc Ón urm„toarele situa˛ii: [...] c) Ón cazul nerespect„rii
obliga˛iilor contractuale de c„tre concesionar, prin rezilierea
unilateral„ de c„tre concedent, cu plata unei desp„gubiri Ón
sarcina concesionarului.“

D

Fa˛„ de cele de 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
D E C I D E:

1. Respinge, ca neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îMinibus“ — S.R.L. din Ia∫i Ón
Dosarul nr. 11.264/2005 al Tribunalului Ia∫i — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios administrativ.
2. Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 35 lit. c) din Legea
nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón dosarul aceleia∫i instan˛e.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 6 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Gabriela Dragomirescu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 203
din 13 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 27
din Codul de procedur„ civil„ ∫i art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000
privind executorii judec„tore∫ti
poate recunoa∫te doar generic posibilitatea recuz„rii
executorilor judec„tore∫ti, f„r„ o determinare concret„ a
cazurilor c‚nd aceasta poate fi cerut„, Óntruc‚t astfel ar fi
deschis loc abuzului de drept din partea p„r˛ilor, iar
judec„torul nu ar avea Ón vedere criterii clare ∫i precise de
determinare a unui comportament sau a unei situa˛ii de
natur„ a prejudicia drepturile ∫i interesele legitime ale
p„r˛ilor implicate Ón procedura execut„rii silite.
Œn conformitate cu dispozi˛iile 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.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens, face
referire la jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu
privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 27 din Codul de procedur„ civil„ ∫i
art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii
judec„tore∫ti, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îEurocereal Com“ — S.R.L. din Ilfov, Ón Dosarul
nr. 4.915/94/2006 al Judec„toriei Buftea.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„.
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Daniela Ramona Mari˛iu
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C U R T E A,
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 18 octombrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 4.915/94/2006, Judec„toria Buftea a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 27 din Codul de procedur„ civil„ ∫i
art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii
judec„tore∫ti, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îEurocereal Com“ — S.R.L. din Ilfov.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ art. 10 alin. (1) din Legea
nr. 188/2000, limit‚nd posibilitatea de a cere ∫i de a ob˛ine
recuzarea executorului judec„toresc numai la cazurile
prev„zute de art. 27 pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6*), 8 ∫i 9 din
Codul de procedur„ civil„, Óngr„de∫te liberul acces la
justi˛ie ∫i restr‚nge exerci˛iul unui drept, l„s‚nd doar
creditorului posibilitatea de a alege executorul judec„toresc.
Judec„toria Buftea arat„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„ nu se

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile de lege
criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 27 din Codul de procedur„ civil„ ∫i art. 10
alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii
judec„tore∫ti, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000. Textele de lege
criticate au urm„torul con˛inut:
— Art. 27 din Codul de procedur„ civil„: îJudec„torul
poate fi recuzat:
1. c‚nd el, so˛ul s„u, ascenden˛ii ori descenden˛ii lor au
vreun interes Ón judecarea pricinii sau c‚nd este so˛, rud„ sau
afin, p‚n„ la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din p„r˛i;
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partea Ón cazul Ón care se presupune c„ judec„torul ar
putea fi lipsit de obiectivitate. Curtea a observat Óns„ c„
dispozi˛iile art. 27 din Codul de procedur„ civil„ acoper„ o
palet„ foarte larg„ de situa˛ii, iar toate cazurile de recuzare
enumerate, la baza c„rora stau criterii obiective ∫i
ra˛ionale, duc la finalitatea mai sus ar„tat„. Pe aceast„
cale este Ómpiedicat„ posibilitatea Óndep„rt„rii de c„tre o
parte de rea-credin˛„ a unui judec„tor pentru motive
subiective sau netemeinice, situa˛ie ce nu contravine
textelor constitu˛ionale ale art. 21 alin. (1)—(3) ∫i ale
art. 53.
De asemenea, Curtea a re˛inut c„ enumerarea limitativ„
a cazurilor Ón care executorul judec„toresc poate fi recuzat
se circumscrie cazurilor de recuzare prev„zute de Codul
de procedur„ civil„, cu excep˛ia unor situa˛ii care sunt
specifice activit„˛ii judec„torilor. Pe cale de consecin˛„, nici
textul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 nu Óncalc„
principiile statuate de art. 21 ∫i 53 din Constitu˛ie.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea conform c„reia exist„ o
inegalitate Óntre pozi˛ia p„r˛ilor, av‚nd Ón vedere c„ numai
creditorul are îposibilitatea de a alege executorul
judec„toresc“, Curtea a constatat c„ aceast„ critic„ este
nefondat„, Óntruc‚t, Ón conformitate cu prevederile art. 21
alin. (3) din Constitu˛ie, Ón cadrul procedurii de executare
silit„, ambele p„r˛i beneficiaz„ de anumite garan˛ii
procesuale, printre care posibilitatea de a formula
contesta˛ie Ómpotriva execut„rii Ónse∫i, Ómpotriva oric„rui act
de executare etc. De asemenea, alegerea executorului
judec„toresc de c„tre creditor este justificat„ prin faptul c„
acesta este interesat Ón realizarea pe cale silit„ a crean˛ei
sale, Ón condi˛iile Ón care debitorul nu ∫i-a dus la
Óndeplinire obliga˛ia ce-i revine.
Deoarece nu au intervenit elemente noi de natur„ s„
impun„ schimbarea acestei jurispruden˛e, at‚t solu˛iile, c‚t
∫i motivarea acestei decizii Ó∫i p„streaz„ valabilitatea.
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2. c‚nd el este so˛, rud„ sau afin Ón linie direct„ ori Ón linie
colateral„, p‚n„ la al patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau
mandatarul unei p„r˛i sau dac„ este c„s„torit cu fratele ori sora
so˛ului uneia din aceste persoane;
3. c‚nd so˛ul Ón via˛„ ∫i nedesp„r˛it este rud„ sau afin a
uneia din p„r˛i p‚n„ la al patrulea grad inclusiv, sau dac„, fiind
Óncetat din via˛„ ori desp„r˛it, au r„mas copii;
4. dac„ el, so˛ul sau rudele lor p‚n„ la al patrulea grad
inclusiv au o pricin„ asem„n„toare cu aceea care se judec„
sau dac„ au o judecat„ la instan˛a unde una din p„r˛i este
judec„tor;
5. dac„ Óntre acelea∫i persoane ∫i una din p„r˛i a fost o
judecat„ penal„ Ón timp de 5 ani Ónaintea recuz„rii;
6. dac„ este tutore sau curator al uneia dintre p„r˛i;
7. dac„ ∫i-a spus p„rerea cu privire la pricina ce se judec„;
8. dac„ a primit de la una din p„r˛i daruri sau f„g„duieli de
daruri ori altfel de Óndatoriri;
9. dac„ este vr„jm„∫ie Óntre el, so˛ul sau una din rudele sale
p‚n„ la al patrulea grad inclusiv ∫i una din p„r˛i, so˛ii sau
rudele acestora p‚n„ la gradul al treilea inclusiv.“;
— Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000: îExecutorii
judec„tore∫ti pot fi recuza˛i Ón cazul Ón care se afl„ Ón una dintre
situa˛iile prev„zute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6*), 8 ∫i 9 din Codul
de procedur„ civil„.“
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor dispozi˛ii
legale, autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor
constitu˛ionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la
justi˛ie ∫i art. 53 referitoare la restr‚ngerea exerci˛iului unor
drepturi sau al unor libert„˛i.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ prin Decizia nr. 40 din 27 ianuarie 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 165
din 24 februarie 2005, a statuat c„ dispozi˛iile art. 27 din
Codul de procedur„ civil„ reglementeaz„ Ón mod limitativ
cazurile de recuzare a judec„torilor, protej‚nd, astfel,
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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
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 27 din Codul de procedur„ civil„ ∫i art. 10 alin. (1)
din Legea nr. 188/2000 privind executorii judec„tore∫ti, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îEurocereal Com“ —
S.R.L. din Ilfov Ón Dosarul nr. 4.915/94/2006 al Judec„toriei Buftea.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mari˛iu

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind stabilirea unor m„suri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
Pentru a continua procesul de modernizare a administra˛iei publice, Ón acest moment se impune luarea Ón
considerare a unor m„suri adecvate de reorganizare a aparatului de lucru al Guvernului, pentru ca acesta s„ se
constituie Óntr-un aparat administrativ performant ∫i competitiv Ón raport cu structurile din ˛„rile membre ale Uniunii
Europene.
ﬁin‚nd seama de faptul c„ neadoptarea de m„suri imediate, prin ordonan˛„ de urgen˛„, ar conduce la dificult„˛i
Ón ceea ce prive∫te o func˛ionare optim„, la cel mai Ónalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situa˛ie extraordinar„
a c„rei reglementare nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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pentru coordonarea activit„˛ilor din domeniile culturii,
Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii europene, inclusiv atribu˛iile
acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru.
(3) Normele privind func˛ionarea structurilor prev„zute la
alin. (1) lit. b), c) ∫i g), inclusiv atribu˛iile acestora, se
aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 2. — Primul-ministru coordoneaz„, prin Cancelaria
Primului-Ministru:
a) Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul
Energiei, institu˛ie public„ autonom„, cu personalitate
juridic„, finan˛at„ integral din venituri proprii;
b) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, organ de
specialitate al administra˛iei publice centrale, cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului; pre∫edintele
agen˛iei are calitatea de ordonator principal de credite;
c) Inspectoratul de Stat Ón Construc˛ii, institu˛ie public„,
cu personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului, finan˛at„
integral din venituri proprii; inspectorul general de stat are
calitate asimilat„ celei de ordonator principal de credite
bugetare Ón ceea ce prive∫te actele de gestiune;
d) Agen˛ia Rom‚n„ pentru Investi˛ii Str„ine, organ de
specialitate al administra˛iei publice centrale, cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului, finan˛at de
la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei PrimuluiMinistru;
e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului,
institu˛ie de specialitate a administra˛iei publice centrale, cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului, finan˛at„
integral din venituri proprii; Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului este ordonator principal de credite pentru
fondurile care se aloc„ potrivit legii, pentru operatorii
economici prev„zu˛i Ón anexa la Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin
absorb˛ie cu Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón
Industrie;
f) Agen˛ia de Compensare pentru Achizi˛ii de Tehnic„
Special„, institu˛ie public„ autonom„, cu personalitate
juridic„, finan˛at„ integral din venituri proprii;
g) Oficiul Na˛ional de Prevenire ∫i Combatere a Sp„l„rii
Banilor, organ de specialitate al administra˛iei publice
centrale, cu personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului,
finan˛at de la bugetul de stat; pre∫edintele oficiului are
calitatea de ordonator principal de credite;
h) Autoritatea Na˛ional„ pentru Reglementare Ón
Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei, institu˛ie public„ cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului, finan˛at„
integral din venituri proprii;

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Art. 1. — (1) Œn cadrul aparatului de lucru al Guvernului
func˛ioneaz„ urm„toarele structuri:
a) Cancelaria Primului-Ministru, institu˛ie public„ cu
personalitate juridic„, Ón subordinea primului-ministru,
condus„ de ∫eful cancelariei, cu rang de ministru, ajutat de
un secretar de stat; ∫eful Cancelariei Primului-Ministru are
calitatea de ordonator principal de credite;
b) Secretariatul General al Guvernului, institu˛ie public„
cu personalitate juridic„, Ón subordinea primului-ministru,
condus„ de un secretar general, Ónalt func˛ionar public,
numit, Ón condi˛iile legii, prin hot„r‚re a Guvernului;
secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal
de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu
excep˛ia Cancelariei Primului-Ministru; Ón cadrul
Secretariatului general al Guvernului Ó∫i desf„∫oar„
activitatea unul sau mai mul˛i secretari de stat;
c) Departamentul pentru Rela˛ia cu Parlamentul,
structur„ cu personalitate juridic„, finan˛at„ prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului, condus„ de ministrul
delegat pentru rela˛ia cu Parlamentul, care are calitatea de
ordonator ter˛iar de credite, ajutat de unul sau mai mul˛i
secretari de stat;
d) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru
coordonarea activit„˛ilor din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului
∫i integr„rii europene, structur„ f„r„ personalitate juridic„,
finan˛at„ prin bugetul Secretariatului General al Guvernului,
condus„ de ministrul de stat, care nu are calitatea de
ordonator de credite;
e) Departamentul pentru Afaceri Europene, structur„ cu
personalitate juridic„, finan˛at„ prin bugetul Secretariatului
General al Guvernului, condus„ de un secretar de stat,
ajutat de 2 subsecretari de stat;
f) Departamentul de Control al Guvernului, structur„ f„r„
personalitate juridic„, preluat„ din cadrul Cancelariei
Primului-Ministru, finan˛at„ prin bugetul Secretariatului
General al Guvernului ∫i condus„ de un secretar de stat;
g) Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice, structur„ f„r„
personalitate juridic„, Ón subordinea primului-ministru ∫i Ón
coordonarea secretarului general al Guvernului, condus„ de
un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, ∫i
finan˛at„ prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau f„r„
personalitate juridic„, Ón subordinea primului-ministru,
conduse de secretari de stat sau asimila˛i ai acestora, a
c„ror Ónfiin˛are ∫i/sau func˛ionare se aprob„ prin hot„r‚re a
Guvernului.
(2) Normele privind func˛ionarea Cancelariei PrimuluiMinistru ∫i a Aparatului de lucru al ministrului de stat
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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din veniturile ce urmeaz„ a se Óncasa Ón semestrul I 2007,
precum ∫i sursele de finan˛are, personalul, drepturile ∫i
obliga˛iile fostului Inspectorat General pentru Comunica˛ii ∫i
Tehnologia Informa˛iei, aferente atribu˛iilor specifice
domeniului prev„zut la alin. (3) ∫i altor domenii conexe
care vor fi stabilite prin hot„r‚rea Guvernului prev„zut„ la
alin. (4).
Art. 6. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Autoritatea Na˛ional„ pentru
Restituirea Propriet„˛ilor ca organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor, finan˛at de
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor, prin preluarea activit„˛ii Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Restituirea Propriet„˛ilor, structur„ f„r„ personalitate
juridic„ din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care se
desfiin˛eaz„.
(2) Organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Restituirea Propriet„˛ilor se stabilesc prin hot„r‚re a
Guvernului.
(3) Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor
este condus„ de un pre∫edinte, cu rang de secretar de
stat, ajutat de unul sau mai mul˛i vicepre∫edin˛i, cu rang
de subsecretar de stat, numi˛i prin decizie a primuluiministru.
(4) Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor,
Ónfiin˛at„ potrivit alin. (1), va prelua din cadrul Cancelariei
Primului-Ministru, pe baz„ de protocol, 147 de posturi,
inclusiv demnitarii ∫i personalul aferent acestora, precum ∫i
toate drepturile ∫i obliga˛iile, inclusiv bunurile mobile ∫i
imobile, aferente activit„˛ii fostei Autorit„˛i Na˛ionale pentru
Restituirea Propriet„˛ilor.
(5) Protocolul de predare-preluare va cuprinde
prevederile bugetare, execu˛ia bugetar„ p‚n„ la data
prelu„rii, structura de personal preluat„, precum ∫i
drepturile ∫i obliga˛iile prev„zute la alin. (4).
(6) Personalul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea
Propriet„˛ilor, Ónfiin˛at„ potrivit alin. (1), Ó∫i men˛ine nivelul
salariz„rii prev„zut prin actele normative Ón vigoare.
(7) Prin decizie, vicepre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Restituirea Propriet„˛ilor, care coordoneaz„ aplicarea
Legii nr. 9/1998 ∫i a Legii nr. 290/2003, dispune plata
desp„gubirilor acordate Ón conformitate cu aceste legi,
stabilite prin hot„r‚ri ale comisiilor jude˛ene, respectiv ale
comisiei municipiului Bucure∫ti. Hot„r‚rile emise de
comisiile jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, pentru
aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensa˛ii
cet„˛enilor rom‚ni pentru bunurile trecute Ón proprietatea
statului bulgar Ón urma aplic„rii Tratatului dintre Rom‚nia ∫i
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,
republicat„, care nu Óntrunesc condi˛iile cerute de lege, vor
fi invalidate, prin decizie motivat„ a vicepre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea Propriet„˛ilor, care
coordoneaz„ aplicarea Legii nr. 9/1998, ∫i transmise
comisiilor jude˛ene, respectiv comisiei municipiului Bucure∫ti,
Ón vederea emiterii unor noi hot„r‚ri. Deciziile de plat„ prin
care se modific„ hot„r‚rile ini˛iale, deciziile de invalidare ∫i
cele prin care se solu˛ioneaz„ contesta˛iile se comunic„
beneficiarilor ∫i pot fi atacate Ón termen de 30 de zile la
sec˛ia de contencios administrativ a tribunalului Ón raza
c„ruia domiciliaz„ solicitantul. Œn baza deciziei de plat„ sau
a hot„r‚rii judec„tore∫ti definitive, Direc˛ia economic„ din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea Propriet„˛ilor
efectueaz„ plata compensa˛iilor b„ne∫ti.
(8) Sumele prev„zute Ón bugetul Ministerului Economiei
∫i Finan˛elor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998,
republicat„, ∫i ale Legii nr. 290/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se repartizeaz„ Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Restituirea Propriet„˛ilor, Ón vederea aplic„rii acestor
legi.
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i) Comisia Na˛ional„ pentru Controlul Activit„˛ilor
Nucleare, institu˛ie public„ de interes na˛ional, cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului, finan˛at„
integral din venituri proprii;
j) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului,
institu˛ie public„ cu personalitate juridic„, Ón subordinea
Guvernului, finan˛at„ din venituri proprii ∫i subven˛ii de la
bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;
k) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, organ de specialitate
al administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„,
Ón subordinea Guvernului, finan˛at de la bugetul de stat,
prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;
l) Agen˛ia Na˛ional„ Anti-doping, institu˛ie public„ cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului, finan˛at„
din venituri proprii ∫i subven˛ii de la bugetul de stat, prin
bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
Art. 3. — (1) Num„rul maxim de posturi pentru aparatul
de lucru al Guvernului este de 879, inclusiv demnitarii ∫i
posturile aferente cabinetelor acestora.
(2) Structura organizatoric„, statul de func˛ii ∫i num„rul
maxim de posturi ale fiec„rei structuri din aparatul de lucru
al Guvernului se aprob„ prin decizie a primului-ministru, cu
Óncadrarea Ón num„rul maxim de posturi stabilit pentru
aparatul de lucru al Guvernului.
Art. 4. — (1) Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón
Domeniul Energiei, institu˛ie public„ cu personalitate
juridic„, finan˛at„ integral din venituri proprii, preia
atribu˛iile, bugetul, sursele de finan˛are, personalul,
drepturile ∫i obliga˛iile Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiin˛eaz„.
(2) Conducerea Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Energiei este asigurat„ de un pre∫edinte, ajutat
de unul sau mai mul˛i vicepre∫edin˛i, numi˛i ∫i revoca˛i prin
decizie a primului-ministru.
Art. 5. — (1) Autoritatea Na˛ional„ pentru Reglementare
Ón Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei, institu˛ie public„ cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului, finan˛at„
integral din venituri proprii, preia atribu˛iile specifice Ón
domeniul radiocomunica˛iilor, comunica˛iilor audiovizuale,
echipamentelor radio ∫i echipamentelor terminale de
comunica˛ii electronice, inclusiv din punct de vedere al
compatibilit„˛ii electromagnetice, exercitate de Inspectoratul
General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei, care
se desfiin˛eaz„.
(2) Autoritatea Na˛ional„ pentru Reglementare Ón
Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei preia, pe baz„ de
protocol de predare-preluare, bugetul, sursele de finan˛are,
personalul, drepturile ∫i obliga˛iile fostului Inspectorat
General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei.
(3) Atribu˛iile specifice Ón domeniul oper„rii la nivel
na˛ional a sistemelor informatice ale administra˛iei publice
centrale, ce furnizeaz„ servicii publice destinate guvern„rii
prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General
pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei se preiau de
Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei ∫i se
exercit„ prin Autoritatea Na˛ional„ pentru Serviciile
Societ„˛ii Informa˛ionale, care se Ónfiin˛eaz„ ca institu˛ie
public„ cu personalitate juridic„, Ón subordinea ministerului,
finan˛at„ integral din venituri proprii.
(4) Organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Serviciile Societ„˛ii Informa˛ionale se stabilesc prin
hot„r‚re a Guvernului, la propunerea Ministerului
Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei.
(5) Autoritatea Na˛ional„ pentru Serviciile Societ„˛ii
Informa˛ionale preia, conform protocolului de predarepreluare Óncheiat cu Autoritatea Na˛ional„ pentru
Reglementare Ón Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei,
imobilul situat Ón municipiul Bucure∫ti, Str. Italian„ nr. 22,
sectorul 2, o cot„ din disponibilit„˛ile bugetare existente ∫i
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ministru Ón subordinea Ministerului pentru Œntreprinderi Mici
∫i Mijlocii, Comer˛, Turism ∫i Profesii Liberale.
Art. 14. — (1) Autoritatea Na˛ional„ pentru Reglementarea
∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice, institu˛ie public„ cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului, trece din
coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria PrimuluiMinistru, Ón coordonarea secretarului general al Guvernului.
(2) Autoritatea Na˛ional„ pentru Reglementarea ∫i
Monitorizarea Achizi˛iilor Publice este finan˛at„ din venituri
proprii ∫i subven˛ii de la bugetul de stat, prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului.
Art. 15. — Finan˛area cheltuielilor curente ∫i de capital
ale Consiliului Na˛ional de Solu˛ionare a Contesta˛iilor se
asigur„ de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului
General al Guvernului.
Art. 16. — (1) Unitatea de management a proiectului
pentru implementarea ∫i monitorizarea programului convenit
cu Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare —
UMP-PAL, structur„ Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru,
Ónfiin˛at„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 856/2003 pentru
Ónfiin˛area Unit„˛ii de management a proiectului privind
reforma administra˛iei publice, Ó∫i Ónceteaz„ activitatea.
(2) Departamentul de implementare programe ∫i ajustare
structural„, structur„ Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru,
Ó∫i Ónceteaz„ activitatea, atribu˛iile ∫i personalul acestuia
urm‚nd a fi preluate, prin redistribuire, de alte structuri din
cadrul Cancelariei Primului-Ministru ∫i al Departamentului
de control al Guvernului, pe baza deciziei primului-ministru.
(3) Departamentul pentru Lupta Antifraud„ — DLAF
func˛ioneaz„ Ón structura Cancelariei Primului-Ministru.
Art. 17. — (1) Redac˛ia Publica˛iilor pentru Str„in„tate,
institu˛ie public„ cu personalitate juridic„, trece din
subordinea Cancelariei Primului-Ministru Ón subordinea
Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Redac˛ia Publica˛iilor pentru Str„in„tate este
finan˛at„ din venituri proprii ∫i subven˛ii de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 18. — (1) Agen˛ia Nuclear„, organ de specialitate
al administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„,
trece din subordinea Guvernului ∫i coordonarea primuluiministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, Ón subordinea
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor.
(2) Agen˛ia Nuclear„ este finan˛at„ de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor.
Art. 19. — (1) Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor, organ de specialitate al administra˛iei
publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón subordinea
Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin
Cancelaria Primului-Ministru, Ón coordonarea ministrului
pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii, comer˛, turism ∫i profesii
liberale.
(2) Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor
este finan˛at„ din venituri proprii ∫i subven˛ii de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului pentru Œntreprinderi Mici ∫i
Mijlocii, Comer˛, Turism ∫i Profesii Liberale.
Art. 20. — Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret, organ
de specialitate al administra˛iei publice centrale, cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Ministerului Educa˛iei,
Cercet„rii ∫i Tineretului, este condus„ de un pre∫edinte cu
rang de secretar de stat, ajutat de un vicepre∫edinte cu
rang de subsecretar de stat, numi˛i prin decizie a primuluiministru, la propunerea ministrului educa˛iei, cercet„rii ∫i
tineretului.
Art. 21. — Departamentul pentru Dialog Social, structur„
f„r„ personalitate juridic„ Ón cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, trece Ón structura Cancelariei Primului-Ministru.
Art. 22. — (1) Agen˛ia pentru Strategii Guvernamentale,
organ de specialitate al administra˛iei publice centrale, cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului, trece din
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(9) Comisia Central„ pentru Stabilirea Desp„gubirilor,
constituit„ prin Legea nr. 247/2005 privind reforma Ón
domeniile propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri
adiacente, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
func˛ioneaz„ Ón subordinea Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor.
(10) Comisia special„ de retrocedare a unor bunuri
imobile care au apar˛inut cultelor religioase din Rom‚nia,
precum ∫i Comisia special„ de retrocedare a unor bunuri
imobile care au apar˛inut comunit„˛ilor cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia, constituite
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.164/2002, cu modific„rile
ulterioare, func˛ioneaz„ Ón subordinea Ministerului
Economiei ∫i Finan˛elor.
Art. 7. — Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilit„˛i Publice, institu˛ie public„
cu personalitate juridic„, finan˛at„ integral din venituri
proprii, trece din coordonarea primului-ministru, prin
Cancelaria Primului-Ministru, Ón subordinea Ministerului
Internelor ∫i Reformei Administrative.
Art. 8. — (1) Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor
Secrete de Stat, institu˛ie public„ cu personalitate juridic„,
Ón subordinea Guvernului, trece din coordonarea primuluiministru Ón coordonarea secretarului general al Guvernului.
(2) Directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al
Informa˛iilor Secrete de Stat are calitatea de ordonator
principal de credite.
Art. 9. — (1) Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de
Stat, organ de specialitate al administra˛iei publice centrale,
cu personalitate juridic„, trece din subordinea Guvernului ∫i
coordonarea primului-ministru Ón subordinea Ministerului
Internelor ∫i Reformei Administrative.
(2) Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de Stat este
finan˛at„ de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Internelor ∫i Reformei Administrative.
Art. 10. — (1) Oficiul Central de Stat pentru Probleme
Speciale, organ de specialitate al administra˛iei publice
centrale, cu personalitate juridic„, trece din subordinea
Guvernului ∫i coordonarea primului-ministru Ón subordinea
Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative.
(2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
este finan˛at de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Internelor ∫i Reformei Administrative.
Art. 11. — (1) Oficiul Na˛ional pentru Cultul Eroilor,
organ de specialitate al administra˛iei publice centrale, cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului, trece din
coordonarea Cancelariei Primului-Ministru Ón coordonarea
secretarului general al Guvernului.
(2) Oficiul Na˛ional pentru Cultul Eroilor este finan˛at de
la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului.
(3) Bugetul Oficiului Na˛ional pentru Cultul Eroilor,
aprobat pentru anul 2007, se preia de Secretariatul
General al Guvernului de la Ministerul Ap„r„rii, cu
reÓntregirea, de c„tre Cancelaria Primului-Ministru, a
creditelor alocate Ón vederea sus˛inerii activit„˛ii oficiului
pentru perioada ianuarie—aprilie 2007.
Art. 12. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor func˛ioneaz„ Ón continuare
ca organ de specialitate al administra˛iei publice centrale,
cu personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului ∫i Ón
coordonarea ministrului agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale.
(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor este finan˛at„ din venituri proprii ∫i
subven˛ii de la bugetul de stat, conform legii.
Art. 13. — Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci, organ
de specialitate al administra˛iei publice centrale, cu
personalitate juridic„, finan˛at integral din venituri proprii,
trece din subordinea Guvernului ∫i coordonarea primului-
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specialitate ale administra˛iei publice la expirarea
mandatului.
Art. 28. — (1) Se autorizeaz„ Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor s„ introduc„ modific„rile Ón structura bugetului de
stat ∫i Ón bugetele sumelor alocate din credite externe,
fonduri externe nerambursabile ∫i pentru activit„˛i finan˛ate
integral din venituri proprii, pe anul 2007, precum ∫i Ón
bugetele ordonatorilor principali de credite ∫i Ón anexele la
acestea, corespunz„tor prevederilor prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, la propunerea ordonatorilor principali de credite,
pe baza protocoalelor de predare-preluare.
(2) Protocoalele de predare-preluare se Óncheie Ón
termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ ∫i cuprind prevederile
bugetare, execu˛ia bugetar„ p‚n„ la data prelu„rii,
structurile de personal preluate, precum ∫i celelalte drepturi
∫i obliga˛ii prev„zute la art. 27.
(3) P‚n„ la introducerea modific„rilor prev„zute la
alin. (1) Ón bugetul de stat ∫i Ón bugetele ordonatorilor
principali de credite, finan˛area acestora se asigur„ din
bugetele ordonatorilor principali de credite existen˛i Ónainte
de intrarea Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
(4) Deschiderea creditelor bugetare se efectueaz„ din
bugetele ordonatorilor principali de credite existen˛i Ónainte
de intrarea Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ ∫i
se aprob„ de ordonatorii principali de credite ai institu˛iilor
publice Ónfiin˛ate, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de
urgen˛„.
(5) Efectuarea modific„rilor Ón execu˛ia bugetului de stat,
Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„, se face de
c„tre ordonatorii principali de credite, pe baza preciz„rilor
aprobate prin ordin al ministrului economiei ∫i finan˛elor, Ón
termen de 15 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 29. — Ordonatorilor de credite bugetare ai
autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice din subordinea Guvernului,
finan˛ate prin bugetul altor institu˛ii sau autorit„˛i publice din
subordinea Guvernului, le revin toate obliga˛iile prev„zute
de reglement„rile Ón vigoare pentru ordonatorul principal de
credite bugetare.
Art. 30. — (1) Actele normative Ón care sunt prev„zute
organele de specialitate ale administra˛iei publice centrale
∫i institu˛iile publice care se desfiin˛eaz„, se reorganizeaz„
ori Ó∫i schimb„ raporturile de subordonare sau de
coordonare, dup„ caz, potrivit prevederilor prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, se modific„ Ón mod corespunz„tor.
(2) Œn cuprinsul actelor normative Ón vigoare:
a) denumirea îAutoritatea de control a Guvernului“ se
Ónlocuie∫te cu denumirea îDepartamentul de Control al
Guvernului“;
b) denumirea îInspectoratul General pentru Comunica˛ii
∫i Tehnologia Informa˛iei“ se Ónlocuie∫te cu denumirea
îAutoritatea Na˛ional„ pentru Reglementare Ón Comunica˛ii
∫i Tehnologia Informa˛iei“, Ón cazul atribu˛iilor specifice
domeniilor prev„zute la art. 5 alin. (1);
c) denumirea îInspectoratul General pentru Comunica˛ii
∫i Tehnologia Informa˛iei“ se Ónlocuie∫te cu denumirea
îMinisterul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei, prin
Autoritatea Na˛ional„ pentru Serviciile Societ„˛ii
Informa˛ionale“, Ón cazul atribu˛iilor specifice domeniului
prev„zut la art. 5 alin. (3).
Art. 31. — (1) Œn cadrul Secretariatului General al
Guvernului se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ cabinetul
secretarului general al Guvernului. Prevederile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului
demnitarului din administra˛ia public„ central„, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 760/2001, cu modific„rile
ulterioare, se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
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coordonarea secretarului general al Guvernului Ón
coordonarea ∫efului Cancelariei Primului-Ministru.
(2) Agen˛ia pentru Strategii Guvernamentale este
finan˛at„ de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei
Primului-Ministru.
Art. 23. — (1) Oficiul Rom‚n pentru Adop˛ii, Comisia
Na˛ional„ de Prognoz„, Institutul Na˛ional de Statistic„ ∫i
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Romi, organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Guvernului, sunt coordonate de secretarul
general al Guvernului.
(2) Finan˛area activit„˛ii organelor de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, prev„zute la alin. (1), se
asigur„ de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului
General al Guvernului, ∫i din alte surse, conform legii.
Art. 24. — Ministerul Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile
preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene
activit„˛ile, posturile ∫i personalul aferente coordon„rii
procesului de elaborare, adoptare ∫i de urm„rire a
implement„rii Strategiei de dezvoltare durabil„.
Art. 25. — (1) Compartimentul specializat din cadrul
Cancelariei Primului-Ministru, care asigur„ administrarea
sistemului informatic al institu˛iilor ∫i structurilor care
func˛ioneaz„ Ón sediul Guvernului, precum ∫i al altor
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece
Ón structura Secretariatului General al Guvernului.
(2) Activitatea de rela˛ii cu publicul din cadrul
Cancelariei Primului-Ministru trece la Secretariatul General
al Guvernului.
Art. 26. — Personalul institu˛iilor publice Ónfiin˛ate potrivit
prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se preia de la
institu˛iile ale c„ror structuri sau activit„˛i sunt preluate,
respectiv de la institu˛iile care se desfiin˛eaz„ sau care Ó∫i
Ónceteaz„ activitatea, ∫i Ó∫i men˛ine nivelul salariz„rii
prev„zut prin actele normative Ón vigoare.
Art. 27. — (1) Œn termen de 15 zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, ministerele ∫i
celelalte organe de specialitate ale administra˛iei publice
centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de
acte normative pentru reglementarea m„surilor privind
Ónfiin˛area, reorganizarea, organizarea ∫i func˛ionarea lor,
dup„ caz, prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
(2) Ministerele ∫i celelalte autorit„˛i ale administra˛iei
publice centrale care preiau institu˛ii ∫i autorit„˛i publice Ón
subordine sau Ón coordonare vor prelua ∫i atribu˛iile
specifice ministerelor ∫i autorit„˛ilor administra˛iei publice Ón
subordinea sau Ón coordonarea c„rora s-au aflat entit„˛ile
preluate p‚n„ la data intr„rii Ón vigore a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
(3) Unit„˛ile care func˛ioneaz„ Ón subordinea, Ón
coordonarea sau sub autoritatea institu˛iilor desfiin˛ate, care
Ó∫i Ónceteaz„ activitatea sau ale c„ror structuri ori activit„˛i
au fost preluate potrivit prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
trec, Ón mod corespunz„tor, Ón subordinea, Ón coordonarea
sau sub autoritatea institu˛iilor nou-Ónfiin˛ate.
(4) Autorit„˛ile administra˛iei publice centrale ∫i institu˛iile
publice nou-Ónfiin˛ate sau care preiau activit„˛i de la alte
institu˛ii publice ori structuri vor prelua, Ón mod
corespunz„tor, toate drepturile ∫i obliga˛iile institu˛iei
desfiin˛ate sau care Ó∫i Ónceteaz„ activitatea ori ale
structurii sau activit„˛ii din domeniile preluate, inclusiv
personalul ∫i bunurile mobile ∫i imobile aflate Ón
administrarea sau, dup„ caz, Ón proprietatea acestora, Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind
responsabilitatea ministerial„, republicat„, ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii ∫i
con˛inutului protocolului de predare-primire Óntocmit de
membrii Guvernului ∫i de conduc„torii celorlalte organe de
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3. Articolul 3 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Departamentul de Control al Guvernului
Óndepline∫te urm„toarele atribu˛ii principale:
a) exercit„ controlul administrativ intern privind
respectarea prevederilor legale Ón cadrul aparatului de lucru
al Guvernului, Ón ministere, Ón celelalte organe de
specialitate ale administra˛iei publice centrale, precum ∫i la
regiile autonome, companiile ∫i societ„˛ile na˛ionale sau la
societ„˛ile comerciale cu capital integral ori majoritar de
stat;
b) verific„ eficien˛a ∫i transparen˛a activit„˛ii
administra˛iei publice locale;
c) exercit„ controlul asupra activit„˛ii autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor publice centrale, stabilit prin sarcin„ de Guvern
sau dispus de primul-ministru;
d) urm„re∫te implementarea politicilor ∫i strategiilor Ón
domeniul controlului;
e) ini˛iaz„ ∫i avizeaz„ proiecte de acte normative Ón
domeniul controlului;
f) face propuneri de reglementare ∫i armonizare a
cadrului legislativ privind controlul specific al entit„˛ilor cu
atribu˛ii de control aflate Ón coordonarea sa, potrivit
reglement„rilor Uniunii Europene;
g) coordoneaz„ ∫i controleaz„ aplicarea de c„tre
entit„˛ile cu atribu˛ii de control a prevederilor actelor
normative care reglementeaz„ controlul ∫i conduita
personalului cu atribu˛ii de control;
h) promoveaz„ politica de dialog social pe probleme
specifice activit„˛ii de control;
i) verific„ sesiz„rile primite de la primul-ministru;
j) propune m„suri de corectare a disfunc˛ionalit„˛ilor
sesizate Ón activitatea de control, pe care le Ónainteaz„
primului-ministru sau, dup„ caz, ministerelor de resort;
k) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii stabilite de actele
normative Ón vigoare, cu excep˛ia Legii nr. 477/2004 privind
Codul de conduit„ a personalului contractual din autorit„˛ile
∫i institu˛iile publice.
(2) Œn realizarea atribu˛iilor de control, institu˛iile,
autorit„˛ile publice ∫i operatorii economici men˛iona˛i la
alin. (1) au obliga˛ia s„ pun„ la dispozi˛ia reprezentan˛ilor
Departamentului de Control al Guvernului documentele ∫i
informa˛iile solicitate.
(3) Departamentul de Control al Guvernului preia toate
reprezent„rile ∫i competen˛ele fostei Autorit„˛i de control a
Guvernului, stabilite prin actele normative Ón vigoare Ón
institu˛iile sau Ón organele de specialitate ale administra˛iei
publice centrale.“
4. Articolul 4 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — (1) Pentru realizarea atribu˛iilor sale,
personalul Departamentului de Control al Guvernului
efectueaz„ controale directe, Óntocmind acte de control,
respectiv rapoarte de control, procese-verbale, inform„ri sau
sinteze, care sunt prezentate spre aprobare ∫efului
Departamentului de Control al Guvernului.
(2) Actele de control aprobate se transmit institu˛iilor
vizate care, Ón termen de 10 zile, au obliga˛ia de a
comunica Departamentului de Control al Guvernului
m„surile luate.“
5. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 5 se modific„ ∫i vor
avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — (1) Departamentul de Control al Guvernului
este condus de un secretar de stat, ∫eful departamentului,
numit prin decizie a primului-ministru.
(2) Num„rul maxim de posturi al Departamentului de
Control al Guvernului este de 78, exclusiv demnitarul.“
6. Articolul 6 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) Departamentul pentru lupta antifraud„ —
DLAF, denumit Ón continuare Departament, este institu˛ia
de contact cu Oficiul European de Lupt„ Antifraud„ —
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(2) Num„rul maxim de posturi din cabinetul secretarului
general al Guvernului, pentru fiecare func˛ie din cadrul
acestuia, este cel stabilit, potrivit Ordonan˛ei Guvernului
nr. 32/1998, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 760/2001, cu modific„rile ulterioare, pentru func˛ia de
ministru.
(3) Secretarul general al Guvernului beneficiaz„ de
prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 80/2001
privind stabilirea unor m„suri pentru asigurarea, temporar,
a locuin˛elor de serviciu necesare unor categorii de
personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i institu˛iilor
publice, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 717/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i de
cele ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea
unor m„suri privind cazarea ∫i transportul persoanelor care
ocup„ func˛ii de demnitate public„ numite sau func˛ii
asimilate func˛iilor de demnitate public„, cu modific„rile
ulterioare.
Art. 32. — Legea nr. 584/2002 privind m„surile de
prevenire a r„sp‚ndirii maladiei SIDA Ón Rom‚nia ∫i de
protec˛ie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de
SIDA, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 814 din 8 noiembrie 2002, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Obiectivele prev„zute la alin. (1) se realizeaz„ pe
baza Strategiei na˛ionale a Guvernului Ón acest domeniu ∫i
prin aplicarea programelor na˛ionale de prevenire,
supraveghere, control ∫i reducere a impactului social al
cazurilor de infec˛ie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul
S„n„t„˛ii Publice Ómpreun„ cu Ministerul Muncii, Familiei ∫i
Egalit„˛ii de ™anse, Ministerul Educa˛iei, Cercet„rii ∫i
Tineretului, Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, Autoritatea
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului ∫i Autoritatea
Na˛ional„ pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate, al Colegiului Medicilor
din Rom‚nia ∫i al Colegiului Farmaci∫tilor din Rom‚nia.“
2. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Pentru fundamentarea, elaborarea ∫i
supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei na˛ionale
pentru supravegherea, controlul ∫i prevenirea cazurilor de
infec˛ie cu HIV/SIDA, pentru respectarea conven˛iilor, a
tratatelor ∫i a celorlalte acte interna˛ionale la care Rom‚nia
este parte ∫i pentru monitorizarea Óntregii activit„˛i Ón
domeniu, se constituie Comisia na˛ional„ pentru
supravegherea, controlul ∫i prevenirea cazurilor de infec˛ie
HIV/SIDA, organizat„ ca organism interministerial f„r„
personalitate juridic„, pe l‚ng„ Ministerul S„n„t„˛ii Publice,
care Ói asigur„ ∫i secretariatul tehnic.“
Art. 33. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 49/2005 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare
Ón cadrul administra˛iei publice centrale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 517 din 17 iunie
2005, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 411/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Œn cadrul aparatului de lucru al
Guvernului ∫i sub autoritatea primului-ministru func˛ioneaz„
Departamentul de Control al Guvernului, structur„ f„r„
personalitate juridic„, finan˛at„ prin bugetul Secretariatului
General al Guvernului.
(2) Secretariatul General al Guvernului preia bugetul,
patrimoniul,
num„rul
de
posturi
∫i
personalul
Departamentului de Control al Guvernului.“
2. Articolul 2 se abrog„.
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obliga˛iilor de plat„ ∫i emiterea titlului de crean˛„, Ón cazul
Ón care au fost prejudiciate bugetul general al Comunit„˛ilor
Europene sau bugetele administrate de acestea ori Ón
numele lor ∫i/sau bugetele din care provine cofinan˛area
aferent„.
(9) Constat„rile Departamentului sunt obligatorii pentru
autorit„˛ile cu competen˛e Ón gestionarea fondurilor
comunitare ∫i a cofinan˛„rii aferente.
(10) Autorit„˛ile cu competen˛e Ón gestionarea fondurilor
comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea
situa˛iei de fapt Ón cazul existen˛ei unor elemente care nu
au fost avute Ón vedere Ón cadrul controlului efectuat de
Departament.
(11) Autorit„˛ile cu competen˛e Ón gestionarea fondurilor
comunitare, precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are ∫i direc˛ia
de specialitate din cadrul Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor au obliga˛ia de a comunica, Ón termen de 30 de
zile de la data primirii actului de control al
Departamentului, m„surile luate pentru remedierea
aspectelor semnalate prin acesta, precum ∫i ac˛iunile
Óntreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.“
11. Alineatul (2) al articolului 11 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Œn scopul Óndeplinirii atribu˛iei prev„zute la art. 7
lit. e), toate autorit„˛ile cu competen˛e Ón gestionarea
asisten˛ei financiare nerambursabile, Ón controlul utiliz„rii
corespunz„toare a fondurilor comunitare, Ón prevenirea ∫i
combaterea neregulilor ∫i fraudelor, precum ∫i cele cu
competen˛e Ón efectuarea urm„ririi penale ∫i sanc˛ionarea
celor vinova˛i ∫i Ón recuperarea prejudiciilor au obliga˛ia de
a transmite Departamentului, Ón termen de 15 zile, datele
∫i informa˛iile solicitate.“
12. Dup„ alineatul (2) al articolului 11 se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Autorit„˛ile cu competen˛e Ón gestionarea asisten˛ei
financiare comunitare au obliga˛ia de a comunica, Ón
termen de 30 de zile de la data dispunerii, m„surile luate
pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de
control ale Departamentului, precum ∫i pentru recuperarea
eventualelor prejudicii.“
Art. 34. — Litera m) a alineatului (1) al articolului 3 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 133/2006 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Departamentului
pentru Afaceri Europene, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îm) coordoneaz„ procesul de elaborare, adoptare ∫i
urm„re∫te implementarea Strategiei postaderare a
Rom‚niei, Planului na˛ional de reform„ ∫i Strategiei privind
pia˛a intern„ a Rom‚niei;“.
Art. 35. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„:
a) art. 11 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 290/2003 privind
acordarea de desp„gubiri sau compensa˛ii cet„˛enilor
rom‚ni pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate,
re˛inute sau r„mase Ón Basarabia, Bucovina de Nord ∫i
ﬁinutul Her˛a, ca urmare a st„rii de r„zboi ∫i a aplic„rii
Tratatului de Pace Óntre Rom‚nia ∫i Puterile Aliate ∫i
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 505 din
14 iulie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
b) art. 311 din sec˛iunea a 8-a a cap. I din Ordonan˛a
Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor m„suri
financiare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 803 din 31 august 2004, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 507/2004, cu modific„rile
ulterioare;
c) art. 1, art. 2, art. 3 ∫i art. 5 alin. (3) ∫i (4) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004 privind
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OLAF ∫i asigur„, sprijin„ sau coordoneaz„, dup„ caz,
Óndeplinirea obliga˛iilor ce revin Rom‚niei privind protec˛ia
intereselor financiare ale Comunit„˛ii Europene, Ón
conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene, av‚nd atribu˛ia de control
al ob˛inerii, derul„rii sau utiliz„rii fondurilor comunitare,
precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are aferente.
(2) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor care Ói revin, potrivit legii,
Departamentul ac˛ioneaz„ pe baz„ de autonomie
func˛ional„ ∫i decizional„, independent de alte institu˛ii
publice, conform obliga˛iilor asumate de Rom‚nia, fiind
condus de un ∫ef cu rang de secretar de stat, numit prin
decizie a primului-ministru.
(3) ™eful Departamentului nu va solicita ∫i nu va primi
instruc˛iuni de la nicio autoritate, institu˛ie sau persoan„ Ón
realizarea atribu˛iilor sale referitoare la declan∫area ∫i
desf„∫urarea controalelor ori la Óntocmirea actelor de
control.“
7. Articolul 7 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Departamentul are urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) asigur„ coordonarea luptei antifraud„ ∫i protejarea
efectiv„ ∫i echivalent„ a intereselor financiare ale Uniunii
Europene Ón Rom‚nia;
b) efectueaz„ controlul ob˛inerii, derul„rii ∫i utiliz„rii
fondurilor provenite din asisten˛a financiar„ acordat„
Rom‚niei de Uniunea European„, precum ∫i a fondurilor
de cofinan˛are aferente, Ón vederea identific„rii de nereguli,
av‚nd ∫i calitatea de organ de constatare, Ón sensul
art. 214 din Codul de procedur„ penal„, Ón privin˛a
fraudelor ce afecteaz„ interesele financiare ale Uniunii
Europene Ón Rom‚nia;
c) asigur„ ∫i faciliteaz„ cooperarea dintre institu˛iile
na˛ionale implicate Ón protec˛ia intereselor financiare ale
Uniunii Europene Ón Rom‚nia, precum ∫i Óntre acestea ∫i
Oficiul European de Lupt„ Antifraud„ ∫i autorit„˛ile publice
relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene;
d) ini˛iaz„ ∫i avizeaz„ proiecte de acte normative privind
protec˛ia intereselor financiare ale Uniunii Europene Ón
Rom‚nia;
e) culege, analizeaz„ ∫i prelucreaz„ datele Ón scopul
realiz„rii analizelor relevante Ón domeniul protec˛iei
intereselor financiare ale Uniunii Europene Ón Rom‚nia;
f) elaboreaz„ ∫i coordoneaz„ programe de perfec˛ionare,
stagii de preg„tire ∫i instruire Ón domeniul luptei antifraud„;
g) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii stabilite prin acte
normative sau prin decizii ale primului-ministru.“
8. Dup„ alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Toate autorit„˛ile cu competen˛e Ón gestionarea
fondurilor comunitare, precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are
aferente, precum ∫i direc˛ia de specialitate din cadrul
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor au obliga˛ia s„
sesizeze de Óndat„ Departamentul Ón cazul descoperirii
unor indicii privind posibile fraude.“
9. Articolul 9 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Actele de control se aprob„ de c„tre ∫eful
Departamentului.“
10. Dup„ alineatul (6) al articolului 10 se introduc cinci
noi alineate, alineatele (7)—(11), cu urm„torul cuprins:
î(7) Œn cazul identific„rii de nereguli, Departamentul
transmite actul de control autorit„˛ilor cu competen˛e Ón
gestionarea fondurilor comunitare, precum ∫i a fondurilor de
cofinan˛are aferente, Ón vederea lu„rii m„surilor care se
impun pentru remedierea deficien˛elor ∫i, dup„ caz,
recuperarea sumelor pl„tite necuvenit.
(8) Œn baza motivelor de fapt constatate de c„tre
Departament ∫i a temeiului de drept indicat de acesta,
autorit„˛ile procedeaz„ la stabilirea ∫i individualizarea
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stabilirea

unor

m„suri

de

reorganizare

Ón

cadrul

administra˛iei publice centrale, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004,

aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
d) orice alte dispozi˛ii contrare prezentei ordonan˛e de
urgen˛„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

or

fiz
i

ce

Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru rela˛ia cu Parlamentul,
Mihai Alexandru Voicu
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
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Bucure∫ti, 18 aprilie 2007.
Nr. 25.
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pentru modificarea art. 1 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 37/2007
privind constituirea Comisiei de privatizare a Societ„˛ii Comerciale îAutomobile Craiova“ — S.A.
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Articol unic. — Articolul 1 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 37/2007 privind constituirea Comisiei de privatizare a
Societ„˛ii Comerciale îAutomobile Craiova“ — S.A.,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 53
din 23 ianuarie 2007, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 1. — Œn vederea preg„tirii ∫i propunerii strategiei
de privatizare, a alegerii procedeelor ∫i metodelor, precum
∫i a realiz„rii Óntregului proces de privatizare la Societatea
Comercial„ «Automobile Craiova» — S.A., cu sediul Ón
municipiul Craiova, ∫os. Caracal km 3, jude˛ul Dolj,
Ónmatriculat„ la Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului
sub nr. J16/722/1991, opera˛iuni ce vor fi supuse succesiv

spre aprobare Guvernului, se constituie Comisia de
privatizare a Societ„˛ii Comerciale «Automobile Craiova» —
S.A., cu urm„toarea componen˛„:
1. Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu, secretar de
stat Ón cadrul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor —
pre∫edinte;
2. Mihai Alexandru Voicu, ministru delegat pentru rela˛ia
cu Parlamentul — membru;
3. Teodor Atanasiu, pre∫edintele Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului — membru;
4. Gyerkó Laszló, vicepre∫edinte Ón cadrul Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului — membru;
5. Flavius Pop, director general Ón cadrul Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului — membru.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 18 aprilie 2007.
Nr. 365.
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PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru stabilirea componen˛ei Comisiei privind determinarea oportunit„˛ii, eligibilit„˛ii
∫i aprob„rii proiectelor, constituit„ pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii
∫i a unor baze sportive din spa˛iul rural
Œn temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i
a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 7 alin. (1)—(4) din Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2006
privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii ∫i a unor baze sportive din spa˛iul rural, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 71/2007,
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f) domnul Nicolae Flaviu Lazin, reprezentant al
Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale;
g) domnul Emanoil Negu˛, reprezentant al primuluiministru;
h) domnul Constantin-Adrian Balaban-Gr„jdan,
reprezentant al Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii;
i) domnul Emil Dr„ghici, reprezentant al Asocia˛iei
Comunelor din Rom‚nia;
j) domnul Daniel Prodan, reprezentant al Federa˛iei
Rom‚ne de Fotbal.
Art. 2. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii
se abrog„ Decizia primului-ministru nr. 189/2006 pentru
stabilirea componen˛ei nominale ∫i a pre∫edintelui Comisiei
privind determinarea oportunit„˛ii proiectelor, constituit„
pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii
din spa˛iul rural, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Art. 1. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii, componen˛a Comisiei privind determinarea
oportunit„˛ii, eligibilit„˛ii ∫i aprob„rii proiectelor, constituit„
pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii
∫i a unor baze sportive din spa˛iul rural, este urm„toarea:
Pre∫edinte: domnul Marian Petrache, reprezentant al
primului-ministru;
Membri:
a) domnul Nicolae Iliu˛„, reprezentant al Secretariatului
General al Guvernului;
b) doamna Doina-Elena Dasc„lu, reprezentant al
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor;
c) domnul Liviu Radu, reprezentant al Ministerului
Internelor ∫i Reformei Administrative;
d) doamna Lucia Ana Varga, reprezentant al Ministerului
Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile;
e) doamna Anna Horváth, reprezentant al Ministerului
Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor;

ce

primul-ministru emite prezenta decizie.

Bucure∫ti, 20 aprilie 2007.
Nr. 89.

GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind constatarea Óncet„rii efectelor actului de numire a domnului Constantin Popescu
Ón func˛ia de consilier de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activit„˛ilor
din domeniile mediului de afaceri ∫i Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii
Av‚nd Ón vedere prevederile:
— art. 4 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri
reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 228/2004,
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— art. 10 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri
reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 247
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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12 aprilie 2007, prin care a fost desfiin˛at aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activit„˛ilor din
domeniile mediului de afaceri ∫i Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Se constat„ Óncetarea, Óncep‚nd cu data
de 12 aprilie 2007, a efectelor actului de numire a
domnului Constantin Popescu Ón func˛ia de consilier de stat
al ministrului de stat pentru coordonarea activit„˛ilor din
domeniile mediului de afaceri ∫i Óntreprinderilor mici ∫i
mijlocii, ca urmare a desfiin˛„rii aparatului de lucru al

ministrului de stat pentru coordonarea activit„˛ilor din
domeniile mediului de afaceri ∫i Óntreprinderilor mici ∫i
mijlocii prin dispozi˛iile art. 10 alin. (1) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor
m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice
centrale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 20 aprilie 2007.
Nr. 90.
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DECIZIE
privind numirea doamnei Maria Muga Ón func˛ia public„
de inspector general de stat al Inspec˛iei Sociale
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Av‚nd Ón vedere Adresa nr. 1.015.860 din 27 martie 2007 a Agen˛iei
Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, prin care a fost comunicat procesul-verbal
Óncheiat Ón urma desf„∫ur„rii concursului organizat Ón perioada 21—22 martie
2007 pentru ocuparea func˛iei publice corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor
func˛ionari publici din cadrul Inspec˛iei Sociale,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 54 alin. (1) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile
ulterioare, ∫i al art. 8 alin. (1)—(4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 130/2006 privind Inspec˛ia Social„,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna
Maria Muga se nume∫te Ón func˛ia public„ de inspector general de stat al
Inspec˛iei Sociale.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 20 aprilie 2007.
Nr. 91.
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ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N
PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei
privind reproducerea fonogramelor publicate Ón scop comercial,
destinate exclusiv comunic„rii publice Ón scop ambiental ∫i lucrativ
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ce

Av‚nd Ón vedere cererea Uniunii Produc„torilor de Fonograme din Rom‚nia (UPFR), Ónregistrat„ la Oficiul Rom‚n
pentru Drepturile de Autor cu nr. 3.421 din 4 aprilie 2006, precum ∫i Referatul nr. SG/711 din 10 aprilie 2007 al Direc˛iei
registre, gestiune colectiv„ ∫i rela˛ii publice,
conform prevederilor art. 105 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 1233 ∫i art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i ale art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea,
func˛ionarea, structura personalului ∫i dot„rile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
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modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pe o durat„ de
maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.
Art. 3. — Comisia prev„zut„ la art. 1 Ó∫i va stabili
programul Ónt‚lnirilor pe care Ól va comunica Oficiului
Rom‚n pentru Drepturile de Autor.
Art. 4. — Propunerea de metodologie privind
reproducerea fonogramelor publicate Ón scop comercial,
destinate exclusiv comunic„rii publice Ón scop ambiental ∫i
lucrativ, depus„ de organismul de gestiune colectiv„
Uniunea Produc„torilor de Fonograme din Rom‚nia (UPFR)
pentru negociere Ón cadrul comisiei constituite conform
art. 1, este prev„zut„ Ón anexa la prezenta decizie.
Art. 5. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
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Art. 1. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind reproducerea fonogramelor publicate Ón
scop comercial, destinate exclusiv comunic„rii publice Ón
scop ambiental ∫i lucrativ, dup„ cum urmeaz„:
— un reprezentant al Uniunii Produc„torilor de
Fonograme din Rom‚nia (UPFR), pe de o parte, ∫i
— c‚te un reprezentant al Federa˛iei Patronatelor din
Turismul Rom‚nesc (F.P.T.R.), al Federa˛iei Industriei
Hoteliere din Rom‚nia (FIHR), al Asocia˛iei DJ-ilor
Profesioni∫ti din Rom‚nia, al Societ„˛ii Comerciale
SPLENDID SERVICES — S.R.L., al Societ„˛ii Comerciale
PRINSART — S.R.L. ∫i al Societ„˛ii Comerciale SOUND &
DECOR PARTY — S.R.L., pe de alt„ parte.
Art. 2. — Comisia constituit„ potrivit art. 1 are obliga˛ia
s„ desf„∫oare negocierile Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 131 1 ∫i ale art. 131 2 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu

el

or

directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
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p. Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Eugen Vasiliu,
director general adjunct
Bucure∫ti, 10 aprilie 2007.
Nr. 167.
ANEX√

PROPUNERE DE METODOLOGIE
privind reproducerea fonogramelor publicate Ón scop comercial, destinate exclusiv comunic„rii publice
Ón scop ambiental ∫i lucrativ
1. (1) Utilizatorii, persoane fizice autorizate sau juridice,
care reproduc fonograme publicate Ón scop comercial sau
reproduceri ale acestora Ón scopul comunic„rii publice au
obliga˛ia s„ ob˛in„ din partea organismului de gestiune
colectiv„ a drepturilor conexe ale produc„torilor de
fonograme o licen˛„ neexclusiv„ pentru reproducerea unui
num„r de fonograme, Ón schimbul unei remunera˛ii.
(2) Reproducerea men˛ionat„ la alin. (1) este destinat„
exclusiv comunic„rii publice a fonogramelor Ón scop
ambiental sau lucrativ.

(3) Remunera˛ia men˛ionat„ la alin. (1) este stabilit„
conform tabelului urm„tor ∫i va fi indexat„ anual ˛in‚nd
cont de indicele de infla˛ie:
Tabelul nr. 1
Num„rul de fonograme

Interval 1—300 fonograme
Interval 301—500 fonograme
Interval 501—1.000 fonograme
Peste 1.001 fonograme

Valoarea/an

1.000
1.350
1.700
2.000

La aceste sume se adaug„ TVA.
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1 leu/fonogram„
0,75 lei/fonogram„
0,5 lei/fonogram„
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La aceste sume se adaug„ TVA.
(3) Licen˛a neexclusiv„ pentru reproducerea pachetului
de fonograme Ón cazul prev„zut la alin. (1) va fi acordat„
pentru fiecare aparat comercializat care se va individualiza
prin seria ∫i num„rul unit„˛ii de memorie.
7. Licen˛ierea reproducerii pachetului de fonograme
conform pct. 6 alin. (1) se realizeaz„ de c„tre utilizator
pentru respectivul pachet, Ón baza listei de fonograme ce
va cuprinde men˛iunile referitoare la titlul fonogramei,
artistul interpret/forma˛ie, produc„torul/coproduc„torul ∫i anul
primei public„ri, depus„ la sediul organismului de gestiune
colectiv„.
8. Organismul de gestiune colectiv„ desemnat de Oficiul
Rom‚n pentru Drepturile de Autor drept colector pentru
drepturile produc„torilor de fonograme poate numi unul sau
2 delega˛i pentru monitorizarea utiliz„rii fonogramelor Ón
scop ambiental ori lucrativ, av‚nd acces liber Ón spa˛iile
Ónchise sau deschise unde se realizeaz„ comunicarea
public„, Ón baza legitima˛iilor emise de organismul de
gestiune colectiv„ sau a altor documente doveditoare
(delega˛ie), put‚nd utiliza echipamente de Ónregistrare audio
∫i/sau video portabile.
9. Remunera˛iile stabilite se pot modifica anual,
Óncep‚nd cu prima lun„ a anului urm„tor celui Ón care s-a
publicat prezenta metodologie, de c„tre organismul de
gestiune colectiv„ desemnat de Oficiul Rom‚n pentru
Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile
produc„torilor de fonograme, pe baza indicelui de infla˛ie
stabilit la nivel na˛ional.
10. Aceste modific„ri se depun la Oficiul Rom‚n pentru
Drepturile de Autor, urm‚nd a fi publicate Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, pe cheltuiala organismului de
gestiune colectiv„, prin decizie a directorului general al
Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor, emis„ Ón
termen de 5 zile de la data depunerii.
11. Modific„rile devin efective Óncep‚nd cu luna
urm„toare public„rii.
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(2) Este interzis„ distribuirea cu titlu oneros sau gratuit
a suporturilor pe care a fost reprodus pachetul de
fonograme.

Interval 1—1000 fonograme
Interval 1001—2500 fonograme
Peste 2500 fonograme

rs
o

5. (1) Reproducerea pachetului de fonograme se poate
face pe un singur tip de suport (suport magnetic-caset„
audio, video, suport optic — CD, DVD, MP3, hard disk),
precizat la ob˛inerea licen˛ei, astfel Ónc‚t identificarea
acestuia s„ poat„ fi f„cut„ cu u∫urin˛„.

Valoarea/fonogram„

pe

4. Licen˛ierea reproducerii pachetului de fonograme se
realizeaz„ anual de c„tre utilizator pentru respectivul
pachet, Ón baza listei de fonograme ce va cuprinde
men˛iunile referitoare la titlul fonogramei, artistul
interpret/forma˛ie, produc„torul/coproduc„torul ∫i anul primei
public„ri, depus„ la sediul organismului de gestiune
colectiv„.

Num„rul de fonograme

a

3. Utilizarea Ón spa˛ii publice a fonogramelor reproduse
pe suporturile precizate la pct. 5 alin. (1), Ón lipsa licen˛ei
neexclusive privind pachetul de fonograme ob˛inute din
partea organismului de gestiune colectiv„ al produc„torilor
de fonograme, atrage aplicarea sanc˛iunilor prev„zute de
lege.

Tabelul nr. 2

ite

2. Comunicarea public„ a pachetului de fonograme
reproduse de utilizatori se poate face exclusiv Ón spa˛iile
pentru care s-a ob˛inut din partea organismelor de gestiune
colectiv„ a drepturilor conexe ale arti∫tilor interpre˛i sau
executan˛i ori ale produc„torilor de fonograme licen˛a
neexclusiv„ pentru utilizarea fonogramelor Ón scop
ambiental sau lucrativ ∫i pentru care s-a achitat
remunera˛ia aferent„ utiliz„rii.
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6. (1) Reproducerea unui pachet de fonograme Ón
scopul comercializ„rii aparaturii audio (tonomate, MP3,
karaoke etc.) prev„zute cu pachet de fonograme se poate
face numai Ón urma ob˛inerii licen˛ei neexclusive din partea
organismului de gestiune colectiv„ a drepturilor conexe ale
produc„torilor de fonograme, Ón schimbul unei remunera˛ii.
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(2) Remunera˛ia men˛ionat„ la alin. (1) este stabilit„
conform tabelului urm„tor ∫i va fi indexat„ anual ˛in‚nd
cont de indicele de infla˛ie:
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