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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind administrarea porturilor ºi serviciile în porturi
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României, precum ºi ale art. 1 pct. 7 lit. b) din
Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Prezenta ordonanþã reglementeazã administrarea, exploatarea ºi dezvoltarea porturilor, precum ºi
munca în porturi ºi serviciile portuare, astfel încât sã promoveze porturile româneºti ca centre de operare a mãrfurilor, de activitãþi industriale ºi de distribuþie.
(2) Prevederile prezentei ordonanþe se aplicã în toate
porturile României, cu excepþia porturilor militare ºi a zonelor speciale din porturi.
Art. 2. Ñ Urmãtorii termeni din prezenta ordonanþã vor
fi înþeleºi astfel:
a) port Ñ parte delimitatã a teritoriului naþional, în condiþiile stabilite la art. 5 alin. (1), situatã la litoral sau la
malul unei ape, protejatã natural sau artificial împotriva

valurilor, vânturilor, curenþilor, gheþurilor, având ca scop primirea ºi adãpostirea navelor, prestarea de servicii pentru
nave, pasageri ºi mãrfuri, precum ºi facilitarea de activitãþi
comerciale ºi industriale. Portul cuprinde totalitatea acvatoriilor ºi teritoriilor, construcþiilor hidrotehnice, canalelor de
acces, ºenalelor, zonelor de navigaþie, radelor interioare,
clãdirilor, magaziilor, platformelor, cãilor ferate, drumurilor,
instalaþiilor ºi echipamentelor aflate în limitele acestuia;
b) acvatoriu portuar Ñ totalitatea suprafeþelor apelor
incluse în limitele portului;
c) teritoriu portuar Ñ totalitatea terenurilor incluse în
limitele portului, inclusiv terenurile câºtigate asupra mãrii;
d) domeniu portuar Ñ ansamblul format din acvatoriul ºi
teritoriul portuar;
e) radã Ñ acvatoriu folosit pentru adãpostirea sau staþionarea navelor în vederea intrãrii în port ori, în cazuri
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speciale, pentru operare. Radele din afara limitelor portului
sunt rade exterioare, iar radele din interiorul limitelor portului sunt rade interioare. Acestea pot fi adãpostite, natural
sau artificial, sau neadãpostite;
f) zone speciale din porturi Ñ pãrþi delimitate în interiorul
portului, în care nu se efectueazã operaþiuni de încãrcare/descãrcare mãrfuri: ºantiere navale, baze militare;
g) infrastructurã portuarã Ñ ansamblul construcþiilor destinate adãpostirii, acostãrii ºi operãrii navelor ºi protecþiei
portului, teritoriul portuar, precum ºi totalitatea cãilor de
comunicaþie pentru activitãþi industriale ºi comerciale;
h) suprastructurã portuarã Ñ totalitatea construcþiilor,
instalaþiilor ºi echipamentelor cu caracter fix sau mobil,
amplasate pe infrastructura portuarã ºi necesare bunei
funcþionãri a serviciilor prestate în porturi;
i) administraþie portuarã Ñ persoanã juridicã abilitatã sã
asigure funcþionalitatea porturilor ºi serviciile publice portuare;
j) operator portuar Ñ orice agent economic autorizat sã
efectueze servicii în port;
k) servicii publice portuare Ñ servicii minim necesare
pentru funcþionarea în siguranþã a porturilor;
l) servicii portuare Ñ servicii prestate pentru nave, mãrfuri ºi pasageri, infrastructurã ºi suprastructurã portuarã.
Art. 3. Ñ Ministerul Transporturilor este autoritatea de
stat în domeniul portuar care elaboreazã ºi coordoneazã
politica portuarã ºi programele de dezvoltare a sistemului
portuar naþional ºi de exploatare a porturilor.
Art. 4. Ñ Sistemul portuar naþional este format din totalitatea porturilor situate pe teritoriul României. Porturile se
clasificã dupã cum urmeazã:
a) din punct de vedere al formei de proprietate asupra
infrastructurii portuare:
Ñ porturi publice, a cãror infrastructurã aparþine
domeniului public;
Ñ porturi private, a cãror infrastructurã este proprietate privatã;
b) din punct de vedere al aºezãrii geografice:
Ñ porturi maritime;
Ñ porturi situate pe cãi navigabile interioare;
c) din punct de vedere al obiectului de activitate:
Ñ porturi comerciale;
Ñ porturi de agrement;
Ñ porturi militare sau zone speciale din porturi.
Art. 5. Ñ (1) Limitele teritoriilor portuare ºi ale radelor
portuare se stabilesc de cãtre Ministerul Transporturilor.
(2) Porturile funcþioneazã numai pe baza autorizãrii date
de Ministerul Transporturilor, dacã îndeplinesc condiþiile
minime impuse de acesta.
CAPITOLUL II
Administraþii portuare
Art. 6. Ñ Asigurarea funcþionalitãþii porturilor ºi a
serviciilor publice portuare se realizeazã de administraþia
portului.
Art. 7. Ñ Pot fi abilitate în calitate de administraþii portuare:
a) în porturile publice:
1. instituþii publice, regii autonome ºi autoritãþi ale
administraþiei publice locale, care au în administrare infrastructura portuarã care aparþine domeniului public;
2. companii sau societãþi naþionale cãrora li se concesioneazã infrastructura portuarã aparþinând
domeniului public, desemnate în acest sens prin
hotãrâri ale Guvernului;
3. societãþi comerciale cãrora li se concesioneazã
infrastructura portuarã aparþinând domeniului
public, abilitate prin contractul de concesiune sã
îndeplineascã rolul de administraþie portuarã;

b) în porturile private Ñ persoana juridicã desemnatã de
proprietarul infrastructurii portuare, care îndeplineºte condiþiile minime necesare pentru funcþionarea portului.
Art. 8. Ñ (1) Administraþiile portuare au obligaþia de a
întreþine, repara ºi asigura funcþionalitatea infrastructurii portuare ºi de a asigura serviciile publice portuare, conform
condiþiilor prevãzute în autorizaþia de funcþionare a portului.
(2) Activitãþile prevãzute la alin. (1) pot fi efectuate
direct de administraþia portuarã sau prin intermediul unor
agenþi economici, prin concesionare, asociere, cesiune sau
altele asemenea.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplicã serviciilor publice
care la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe se
desfãºoarã pe baza unui contract de concesiune, pânã la
data expirãrii acestor contracte.
(4) Administraþiile portuare au obligaþia sã întocmeascã
regulamente de exploatare portuarã care sã conþinã reglementãri privind utilizarea infrastructurilor ºi facilitãþilor portuare. Respectarea regulamentelor de exploatare portuarã este
obligatorie pentru toþi agenþii economici care desfãºoarã
activitãþi în port ºi pentru toþi utilizatorii serviciilor portuare.
Art. 9. Ñ (1) Administraþiile portuare prevãzute la art. 7
lit. a) pct. 1 sunt obligate sã punã la dispoziþie utilizatorilor,
în mod liber ºi nediscriminatoriu, infrastructurile portuare
aflate în administrare, prin concesionare sau închiriere, în
condiþiile legii.
(2) Administraþiile portuare prevãzute la art. 7 lit. a)
pct. 2 sunt obligate sã punã la dispoziþie utilizatorilor infrastructurile portuare, în mod liber ºi nediscriminatoriu.
CAPITOLUL III
Servicii prestate în porturi ºi dezvoltarea porturilor
Art. 10. Ñ (1) Serviciile prestate în porturi se clasificã
astfel:
a) servicii publice portuare:
1. pilotajul navelor la intrarea ºi ieºirea din porturi, la
manevrare de la o danã la alta;
2. remorcajul de manevrã al navelor;
3. legarea-dezlegarea navelor;
4. preluarea reziduurilor, apelor uzate ºi a gunoaielor
de la nave;
5. salubrizarea ºi depoluarea acvatoriilor portuare ºi
preluarea gunoiului de la agenþii economici care
desfãºoarã activitãþi în porturi;
6. dragaje de întreþinere, semnalizarea ºi balizarea
acvatoriului portuar ºi a ºenalelor de acces în
port, semnalizarea ºi iluminarea drumurilor publice;
7. stingerea incendiilor la nave ºi instalaþiile plutitoare
aflate în porturi;
b) servicii portuare:
1. încãrcare, descãrcare, depozitare, stivuire, amarare, sortare;
2. marcare ºi alte servicii privind mãrfurile;
3. paletizare, pachetizare, containerizare, însãcuire
mãrfuri;
4. expediþii interne ºi internaþionale de mãrfuri;
5. controlul cantitativ ºi calitativ al mãrfurilor;
6. curãþare hambare ºi magazii nave;
7. curãþare ºi degazare tancuri;
8. agenturare nave;
9. reparaþii nave ºi utilaje;
10. bunkeraj;
11. aprovizionare nave;
12. lucrãri de scafandrerie;
13. supraveghere nave fãrã echipaj;
14. facilitãþi pentru nave de agrement ºi turism
nautic;
15. refurnizarea de apã, energie electricã ºi termicã
la nave ºi la agenþii economici care desfãºoarã
activitãþi în porturi;
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16. telecomunicaþii, telegrafie, telefonie, telex ºi fax
pentru nave ºi agenþii economici care desfãºoarã
activitãþi în porturi;
17. servicii pentru pasageri ºi turiºti;
18. scoaterea epavelor, dezeºuarea navelor ºi recuperarea bunurilor în porturi;
19. alte servicii specifice activitãþii portuare.
(2) Serviciile publice portuare vor fi prestate tuturor utilizatorilor care apeleazã la ele, pe o bazã permanentã, uniformã ºi continuã, în condiþii egale privind calitatea, timpul
ºi preþul.
Art. 11. Ñ (1) Pentru prestarea ºi desfãºurarea serviciilor portuare, se instituie sistemul de acordare de autorizaþii
pentru agenþii economici, prin care se atestã capacitatea ºi
se dã dreptul acestora de a funcþiona în perimetrul portuar.
(2) Serviciile pentru care operatorii portuari sunt supuºi
autorizãrii ºi procedura de autorizare se stabilesc de
Ministerul Transporturilor.
Art. 12. Ñ (1) Pentru serviciile furnizate utilizatorilor
administraþiile portuare percep tarife stabilite în condiþiile
legii.
(2) Administraþiile portuare sunt obligate sã facã publice
tarifele practicate, precizând elementele de identificare,
domeniul de aplicare a acestora ºi facilitãþile acordate.
Art. 13. Ñ Pentru celelalte servicii portuare operatorii
portuari sunt obligaþi sã comunice administraþiei portuare
limitele maxime ale tarifelor practicate, normele de operare
ºi datele statistice privind aceste servicii.
Art. 14. Ñ Administraþiile portuare au obligaþia sã centralizeze ºi sã publice anual tarifele pentru toate serviciile
prestate în porturi, normele de operare ºi datele statistice
privind traficul portuar.
Art. 15. Ñ (1) Dezvoltarea fiecãrui port se realizeazã
conform planului de dezvoltare a portului, a cãrui elaborare
constituie o obligaþie a administraþiilor portuare, pentru porturile publice, ºi a proprietarilor porturilor, pentru porturile private, în concordanþã cu politica ºi cu programele de
dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor.
(2) Planurile de dezvoltare a porturilor ºi orice modificãri
ale acestora vor fi aprobate de Ministerul Transporturilor ºi
avizate, dupã caz, de Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului.
(3) Realizarea de construcþii ºi instalaþii noi, precum ºi
orice modificãri aduse construcþiilor hidrotehnice sau capacitãþilor portuare existente ºi destinaþiei acestora se aprobã
de Ministerul Transporturilor.
CAPITOLUL IV
Munca în porturi
Art. 16. Ñ Operaþiunile de încãrcare/descãrcare a mãrfurilor în ºi din nave, de manipulare în ºi din magaziile
portuare sau în ºi din alte mijloace de transport, de depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare,
containerizare, slinguire ºi însãcuire, precum ºi operaþiunile
de curãþare hambare ºi magazii nave se efectueazã de
muncitorii portuari.
Art. 17. Ñ Poate fi muncitor portuar orice persoanã
care a împlinit vârsta de 18 ani ºi este aptã din punct de
vedere al sãnãtãþii, conform reglementãrilor în vigoare.
Art. 18. Ñ (1) Muncitorii portuari sunt înregistraþi la
cãpitãnia din portul în care îºi desfãºoarã activitatea.
Cãpitãnia de port înregistreazã ºi personalul care efectueazã activitãþi de reparaþii nave ºi utilaje portuare.
(2) Pentru personalul înregistrat cãpitãnia de port elibereazã carnete de lucru în port. Pentru eliberarea carnetelor
de lucru se percep tarife, stabilite conform legislaþiei în
vigoare.
(3) Metodologia de înregistrare ºi þinere a evidenþei personalului prevãzut la alin. (1) se elaboreazã de cãtre
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Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale.
Art. 19. Ñ Operatorii portuari care presteazã serviciile
prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. b) pct. 1, 4, 7, 8 ºi 10
sunt obligaþi sã foloseascã numai personal înregistrat la
cãpitãnia de port, care posedã carnet de lucru valabil.
Înregistrarea în registrele cãpitãniilor de port, eliberarea ºi
vizarea carnetelor de muncã se fac la solicitarea operatorilor portuari.
Art. 20. Ñ Pentru optimizarea folosirii muncitorilor portuari în funcþie de variaþia traficului portuar ºi pentru perfecþionarea ºi policalificarea acestora se înfiinþeazã agenþii de
ocupare ºi formare profesionalã a muncitorilor portuari,
denumite în continuare agenþii/agenþie.
Art. 21. Ñ (1) Agenþiile se înfiinþeazã în condiþiile legii,
ca persoane juridice fãrã scop lucrativ, autonome, cu patrimoniu propriu, urmând ca pentru activitãþile economice desfãºurate potrivit prezentei ordonanþe sã plãteascã impozit
pe profit.
(2) Agenþiile se constituie ºi funcþioneazã în sistem
bipartit, cu participarea egalã ºi liberã a organizaþiilor sindicale ºi a operatorilor portuari care presteazã serviciile prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. b) pct. 1, 4 ºi 7.
Art. 22. Ñ Agenþiile au ca obiect de activitate furnizarea
forþei de muncã operatorilor portuari, în funcþie de solicitãrile acestora, prestarea de servicii cu muncitorii portuari,
calificarea, perfecþionarea ºi policalificarea acestora.
Art. 23. Ñ Fiecare agenþie funcþioneazã pe baza statutului propriu, aprobat de adunarea generalã a asociaþilor, ºi
are, în principal, urmãtoarele atribuþii:
a) preia în totalitate, prin transfer, cu contract de
muncã, în conformitate cu legislaþia în vigoare, de la operatorii portuari membri ai agenþiei, toþi muncitorii portuari, cu
excepþia celor specializaþi, care manevreazã utilaje specifice;
b) pune la dispoziþie operatorilor portuari, la solicitarea
acestora, muncitorii portuari, în conformitate cu numãrul ºi
structura pe specialitãþi prezentate în solicitare ºi stabileºte
condiþiile de acordare a drepturilor muncitorilor portuari
salariaþi ai agenþiei;
c) organizeazã calificarea, recalificarea, reconversia ºi
policalificarea muncitorilor portuari;
d) elaboreazã studii ºi analize în domeniul ocupãrii ºi
formãrii profesionale a muncitorilor portuari;
e) constituie ºi administreazã sursele sale de venituri;
f) presteazã servicii portuare sau alte activitãþi, cu personalul de rezervã prevãzut la art. 36;
g) îndeplineºte ºi alte atribuþii stabilite în conformitate cu
statutul propriu.
Art. 24. Ñ Conducerea agenþiei se exercitã de cãtre:
a) adunarea generalã a asociaþilor;
b) consiliul de administraþie.
Art. 25. Ñ Adunarea generalã a asociaþilor este organul
suprem al agenþiei ºi se compune din reprezentanþi ai
asociaþilor, pe baza unei norme de reprezentare stabilite
prin statut.
Art. 26. Ñ Adunarea generalã a asociaþilor aprobã
bugetul de venituri ºi cheltuieli al agenþiei ºi raportul consiliului de administraþie privind execuþia bugetarã.
Art. 27. Ñ (1) Consiliul de administraþie asigurã activitatea permanentã a agenþiei ºi este format din reprezentanþi
ai operatorilor portuari ºi ai organizaþiilor sindicale reprezentative din portul respectiv, reprezentaþi în mod egal.
(2) În consiliul de administraþie pot fi cooptaþi ºi reprezentanþi ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale ºi ai Ministerului Finanþelor.
(3) Membrii consiliului de administraþie sunt aleºi de
adunarea generalã a asociaþilor pentru un mandat de
4 ani.
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Art. 28. Ñ Modul de organizare ºi funcþionare, precum
ºi atribuþiile consiliului de administraþie se stabilesc prin statutul agenþiei.
Art. 29. Ñ (1) Agenþia este condusã de un preºedinte,
care este ºi preºedintele consiliului de administraþie.
(2) Preºedintele este ales, pentru o perioadã de 4 ani,
de consiliul de administraþie, dintre membrii sãi.
(3) Preºedintele reprezintã agenþia în raporturile cu terþii.
Art. 30. Ñ Structura organizatoricã ºi numãrul de personal ale agenþiilor se stabilesc de consiliul de administraþie
ºi se aprobã de adunarea generalã a asociaþilor.
Art. 31. Ñ (1) Sursele de venituri ale agenþiilor sunt:
a) contribuþii lunare ale muncitorilor portuari salariaþi ai
agenþiilor;
b) contribuþii lunare ale asociaþilor pentru constituirea
fondului destinat plãþii indemnizaþiilor personalului de
rezervã;
c) contribuþii de la Agenþia Naþionalã penru Ocupare ºi
Formare Profesionalã pentru programele de calificare, recalificare, reconversie ºi policalificare a muncitorilor portuari,
în condiþiile legii;
d) venituri din activitãþile pentru care au fost autorizate,
în completarea surselor prevãzute la lit. a) ºi b);
e) alte venituri provenite din donaþii, plasamente,
dobânzi ºi altele asemenea.
(2) Cotele de participare ale asociaþilor ºi ale salariaþilor
agenþiilor se stabilesc anual de adunarea generalã a asociaþilor, iar plata se efectueazã lunar.
(3) Sumele reprezentând contribuþiile operatorilor portuari
se includ în costurile de producþie ale acestora.
Art. 32. Ñ Fondurile agenþiilor se utilizeazã pentru:
a) plata indemnizaþiilor pentru personalul de rezervã;
b) organizarea cursurilor de calificare, recalificare, reconversie ºi policalificare a muncitorilor portuari;
c) cheltuieli de funcþionare a agenþiei, de administrare ºi
gestionare a fondurilor;
d) plata salariilor ºi a altor drepturi muncitorilor portuari,
angajaþi ai agenþiei, pentru perioadele în care presteazã
servicii operatorilor portuari ºi alte servicii.
Art. 33. Ñ Sumele rãmase disponibile la sfârºitul anului
se reporteazã în anul urmãtor, urmând a fi utilizate cu
aceeaºi destinaþie pentru care au fost constituite, dupã
plata impozitului pe profit pentru activitãþile economice
desfãºurate.
Art. 34. Ñ Agenþiile pot realiza ºi dispune de venituri ºi
cheltuieli în valutã, în condiþiile prevãzute de actele normative în vigoare.
Art. 35. Ñ Pânã la negocierea contractului colectiv de
muncã, muncitorii portuari transferaþi la agenþii îºi pãstreazã
salariul de bazã avut la operatorii portuari de la care au
fost transferaþi, în perioada când presteazã servicii la operatorii portuari.
Art. 36. Ñ (1) Muncitorii portuari care exced numãrului
celor solicitaþi de operatorii portuari pentru prestãri de
servicii se constituie în personal de rezervã. Pentru
perioada în care muncitorii portuari fac parte din personalul
de rezervã, aceºtia primesc o indemnizaþie lunarã impozabilã, proporþional cu timpul nelucrat, al cãrei cuantum nu
poate depãºi 75% din salariul de bazã brut.
(2) Personalul de rezervã are obligaþia sã se prezinte
zilnic la sediul agenþiilor.
Art. 37. Ñ Un muncitor portuar nu poate beneficia de
indemnizaþia prevãzutã la art. 36 decât pentru cel mult 90
de zile în decursul a 12 luni consecutive. Dupã aceastã
perioadã, muncitorul respectiv va fi disponibilizat, în condiþiile legii.
Art. 38. Ñ Pentru toþi salariaþii, inclusiv cei care primesc
indemnizaþii acordate potrivit art. 36, agenþiile datoreazã
contribuþiile la asigurãrile sociale de stat, la asigurãrile

sociale de sãnãtate, la Fondul pentru plata ajutorului de
ºomaj ºi la Fondul de risc ºi accident.
Art. 39. Ñ (1) Personalul care primeºte indemnizaþia
prevãzutã la art. 36 pe perioada întreruperii activitãþii beneficiazã de vechime în muncã.
(2) În situaþia în care un salariat care primeºte indemnizaþia prevãzutã la art. 36 îºi pierde temporar capacitatea
de muncã, plata indemnizaþiei se suspendã, persoana în
cauzã beneficiind de drepturile de asigurãri sociale de stat
prevãzute de lege.
Art. 40. Ñ Pe perioadele în care muncitorii portuari
salariaþi ai agenþiilor participã la cursuri de calificare, recalificare, policalificare, organizate de agenþii, cursanþii primesc
indemnizaþia prevãzutã la art. 36. Aceste perioade nu se
includ în calculul celor 90 de zile prevãzute la art. 37.
Art. 41. Ñ (1) Agenþiile sunt obligate sã punã la dispoziþie operatorilor portuari asociaþi muncitori portuari, în conformitate cu solicitãrile acestora.
(2) În situaþia în care solicitãrile operatorilor portuari prevãzute la alin. (1) depãºesc numãrul muncitorilor portuari
disponibili ai agenþiilor, acestea sunt obligate sã punã la
dispoziþie operatorilor portuari, pe perioade limitate, muncitori zilieri angajaþi ai agenþiei în condiþiile legii.
Art. 42. Ñ (1) Înregistrarea muncitorilor zilieri la cãpitãnia de port nu este obligatorie.
(2) Un muncitor zilier nu poate fi utilizat pe o perioadã
mai mare de 60 de zile consecutive.
Art. 43. Ñ Participarea organizaþiilor sindicale ºi a operatorilor portuari la agenþii este opþionalã.
CAPITOLUL V
Contravenþii
Art. 44. Ñ Constituie contravenþie la normele prezentei
ordonanþe urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârºite în
astfel de condiþii încât sã fie considerate infracþiuni:
a) prestarea de servicii în porturi, fãrã autorizaþie;
b) realizarea de construcþii ºi de instalaþii noi, precum ºi
orice modificãri aduse construcþiilor hidrotehnice sau capacitãþilor portuare existente ºi destinaþiei acestora, fãrã aprobarea Ministerului Transporturilor;
c) refuzul de a comunica administraþiei portuare datele
prevãzute la art. 13;
d) practicarea, pentru serviciile publice portuare, a altor
tarife decât cele fãcute publice potrivit art. 12;
e) folosirea de personal neînregistrat la cãpitãnia de
port, pentru operaþiunile prevãzute la art. 16;
f) modificarea planului de dezvoltare a portului fãrã
aprobarea Ministerului Transporturilor ºi fãrã avizul
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, dupã
caz, sau neînregistrarea modificãrilor fãcute planului de
dezvoltare a portului.
Art. 45. Ñ (1) Contravenþiile prevãzute la art. 44 se
sancþioneazã dupã cum urmeazã:
Ñ cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei,
pentru faptele prevãzute la lit. c) ºi e);
Ñ cu amendã de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei,
pentru faptele prevãzute la lit. a), b), d) ºi f).
(2) Sancþiunile prevãzute la alin. (1) pot fi aplicate ºi
persoanelor juridice.
(3) Aplicarea sancþiunii contravenþionale nu înlãturã
obligaþia de despãgubire, dacã prin sãvârºirea faptei s-au
produs pagube.
Art. 46. Ñ Contravenþiile se constatã ºi se sancþioneazã
de cãtre persoane special împuternicite de Ministerul
Transporturilor.
Art. 47. Ñ Împotriva procesului-verbal de contravenþie
se poate face plângere în termen de 15 zile lucrãtoare de
la data comunicãrii, la secþiile maritime sau fluviale, dupã
caz, ale judecãtoriilor în raza cãrora se aflã porturile
respective.
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Art. 48. Ñ Dispoziþiile art. 44 ºi 45 se completeazã cu
prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu excepþia art. 25Ñ27 din aceeaºi lege.
Art. 49. Ñ Aplicarea sancþiunilor contravenþionale prevãzute la acest capitol nu înlãturã dreptul Ministerului
Transporturilor de a retrage sau de a suspenda autorizaþiile
acordate în conformitate cu art. 11.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 50. Ñ (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanþe, Ministerul Transporturilor va
elabora Metodologia de înregistrare ºi þinere a evidenþei
muncitorilor portuari ºi a altor categorii de personal care
lucreazã în porturi.
(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanþe, Ministerul Transporturilor va elabora
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Normele metodologice de autorizare a agenþilor economici
care presteazã servicii în porturi.
(3) Pe data intrãrii în vigoare a Normelor metodologice
de autorizare a agenþilor economici care presteazã servicii în porturi se abrogã punctele 3.1 Ñ 3.21 ºi punctele
3.24 Ñ 3.29 din cap. III al Normelor metodologice de
acordare a licenþelor ºi a autorizaþiilor privind efectuarea
transporturilor navale de mãrfuri ºi cãlãtori ºi de autorizare a funcþionãrii agenþilor economici în perimetrul
infrastructurilor portuare ºi de cãi navigabile, anexã la
Hotãrârea Guvernului nr. 112/1996, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 6 martie 1996.
(4) Autorizaþiile emise conform normelor metodologice
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 112/1996, pentru
serviciile portuare prevãzute în prezenta ordonanþã, rãmân
valabile pânã la data de 31 octombrie 1999.
Art. 51. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare dupã 30
de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor,
Adrian-Gheorghe Marinescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 1999.
Nr. 22.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind constituirea fondurilor de garantare
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi ale art. 1 pct. 2 lit. k) din Legea
nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Fondurile de garantare au ca obiect exclusiv de activitate garantarea în parte a creditelor sau a altor
instrumente de finanþare ce pot fi obþinute de cãtre întreprinderi mici ºi mijlocii de la bãnci comerciale ori din alte
surse.
(2) În înþelesul prezentei ordonanþe, prin întreprinderi
mici ºi mijlocii se înþelege întreprinderile astfel clasificate
potrivit legii.
(3) Convenþia de garantare dintre garant ºi beneficiarul
garanþiei constituie titlu executoriu.
Art. 2. Ñ (1) Fondurile de garantare sunt autorizate sã
efectueze în favoarea acþionarilor lor sau a unor terþi Ñ
persoane fizice sau juridice cu calitatea de comerciant Ñ
operaþiunile financiare prevãzute la art. 1, în baza unui
plan de afaceri, ºi sã acorde consultanþã acestora.
(2) În realizarea obiectului lor de activitate fondurile de
garantare vor încheia cu bãnci sau cu alte instituþii prestatoare de servicii financiare convenþii prin care vor stabili,
de comun acord, categoriile de operaþiuni comerciale pentru care se acordã credite ºi garanþii, cuantumul global de
garanþii colective ce pot fi acordate, plafonul de creditare,
limita de risc, tipul de informaþii pe care pãrþile le furni-

zeazã reciproc, cu respectarea secretului profesional, procedura de executare în situaþia nerambursãrii creditului,
precum ºi alte drepturi ºi obligaþii.
Art. 3. Ñ Fondurile de garantare pot sã îºi diversifice
portofoliile ºi sã efectueze plasamente în scopul protejãrii
capitalurilor proprii, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
CAPITOLUL II
Constituirea fondurilor de garantare
Art. 4. Ñ (1) Fondurile de garantare se constituie sub
forma societãþilor comerciale pe acþiuni, în condiþiile Legii
nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã.
(2) Capitalul social al fondului de garantare este vãrsat
integral la data constituirii.
(3) Denumirea de fond de garantare va fi utilizatã
numai de societãþile comerciale pe acþiuni care se constituie ºi funcþioneazã ca fonduri de garantare.
Art. 5. Ñ (1) Capitalul social al unui fond de garantare
se împarte în acþiuni nominative cu valoare nominalã
egalã, care nu poate fi mai micã de 1.000.000 lei.
(2) Acþiunile unui fond de garantare pot fi cotate la
bursa de valori sau pot fi tranzacþionate pe piaþa de capital
organizatã în condiþiile legii.
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(3) Capitalul social al unui fond de garantare poate fi
majorat prin emisiune de acþiuni sau obligaþiuni convertibile
în acþiuni, în condiþiile legii.
CAPITOLUL III
Consorþiile de garantare colectivã a creditelor
Art. 6. Ñ (1) Consorþiul de garantare colectivã a creditelor este o formã de asociere instituitã prin contractul de
societate civilã între mai multe pãrþi, denumite membri ai
consorþiului de garantare colectivã a creditelor, care nu are
personalitate juridicã ºi care îndeplineºte, cumulativ,
urmãtoarele condiþii:
a) este înfiinþat de un grup de fonduri de garantare sau
de un fond de garantare în asociere cu un grup de întreprinderi mici ºi mijlocii;
b) acordã garanþii colective care contribuie la obþinerea
creditelor acordate de bãnci sau de alte organizaþii care
oferã servicii financiare, autorizate conform legii;
c) presteazã servicii auxiliare activitãþii de garantare,
cum ar fi: consultanþã, furnizare de informaþii sau alte servicii de asistenþã pentru întreprinderile mici ºi mijlocii care
au calitatea de acþionar la un fond de garantare, parte a
unui consorþiu de garantare colectivã a creditelor.
(2) Consorþiul îºi stabileºte reprezentarea faþã de terþi pe
bazã contractualã.
Art. 7. Ñ Consorþiile de garantare acordã garanþii colective numai în vederea obþinerii de credite pentru investiþii
cu termen de rambursare mai mare de 18 luni.
CAPITOLUL IV
Fondurile de cogarantare
Art. 8. Ñ (1) Comercianþii, persoane fizice sau juridice,
se pot asocia pentru înfiinþarea de fonduri de cogarantare
organizate ca societãþi comerciale pe acþiuni, cu capital
social integral vãrsat la data constituirii, în scopul reducerii
riscurilor financiare sau diminuãrii daunelor ce ar putea fi
determinate de operaþiunile unui fond de garantare.
(2) Fondurile de cogarantare au ca obiect de activitate
garantarea, total sau în parte, a operaþiunilor unui fond de
garantare.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 9. Ñ (1) În scopul asigurãrii accesului la credit,
precum ºi al creãrii unui sistem descentralizat de garantare
a creditelor prin îmbinarea resurselor private ºi publice, se
alocã 50 de miliarde de lei din fondurile destinate stimulãrii
întreprinderilor mici ºi mijlocii prevãzute la art. 24 lit. d) din
Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, cu

modificãrile ºi rectificãrile ulterioare, pentru urmãtoarele destinaþii:
a) 40 miliarde lei se repartizeazã pentru constituirea de
fonduri de garantare, organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã în România;
b) 10 miliarde lei se repartizeazã pentru constituirea
unui Fond naþional de cogarantare, sub forma unui cont
special deschis la Banca de Export-Import a României Ñ S.A.
(Romanian Eximbank).
(2) Sumele prevãzute la alin. (1) lit. a) se acordã, la
cerere, întreprinderilor mici ºi mijlocii, camerelor de comerþ
ºi industrie teritoriale, asociaþiilor de reprezentare a întreprinderilor mici ºi mijlocii, dupã caz, care se asociazã pentru constituirea unui fond de garantare sub formã de ajutor
financiar nerambursabil în vederea subscrierii la capitalul
social de pornire a activitãþii fondurilor de garantare, ca
aport în numerar la capitalul social al beneficiarilor ajutorului financiar.
(3) În cazul în care un fond de garantare constituit de
cãtre persoanele juridice prevãzute la alin. (2) se dizolvã
ori îºi modificã obiectul de activitate mai înainte de 3 ani
de la data la care a fost obþinut creditul nerambursabil,
respectivul credit se restituie, cu dobânda aferentã pentru
perioada cuprinsã între data plãþii ºi data rambursãrii;
dobânda se calculeazã la nivelul ratei medii a dobânzii la
depozitele pe ultimele 12 luni, practicate în perioada de
referinþã de cãtre bãncile comerciale potrivit datelor oficiale
publicate de Banca Naþionalã a României.
Art. 10. Ñ Sumele prevãzute la art. 9 alin. (1) se alocã
de cãtre Agenþia pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii care
asigurã aplicarea prevederilor prezentei ordonanþe, urmãrirea respectãrii condiþiilor prevãzute ºi evaluarea periodicã a
rezultatelor obþinute.
Art. 11. Ñ Pentru stabilirea cuantumului ºi repartizarea
sumelor prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a), Agenþia pentru
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii va stabili metodologia ºi termenul de organizare a selecþiei ºi aprobãrii cererilor depuse,
nu mai târziu de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe. Metodologia de organizare a licitaþiei va fi
aprobatã prin hotãrâre a Guvernului.
Art. 12. Ñ Bãncilor care desfãºoarã activitãþi de garantare ºi/sau de cogarantare în favoarea întreprinderilor mici
ºi mijlocii li se aplicã prevederile art. 89 din Legea bancarã
nr. 58/1998.
Art. 13. Ñ În termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanþe, Agenþia pentru Întreprinderi
Mici ºi Mijlocii va elabora normele metodologice pentru utilizarea Fondului naþional de cogarantare, care se vor
aproba prin hotãrâre a Guvernului.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
Departamentul pentru
Reforma Administraþiei Publice Centrale
Petricã Diaconu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 1999.
Nr. 23.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind scoaterea din funcþiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate,
aparþinând agenþilor economici din industrie
În temeiul art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României, precum ºi al art. 1 pct. 3 din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
Art. 1. Ñ Agenþii economici din industrie, indiferent de
forma de organizare, prin derogare de la prevederile
art. 17 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 54/1997 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale ºi necorporale, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 227/1998, pot
scoate din funcþiune mijloacele fixe neamortizate integral,
uzate fizic ºi moral, fãrã obligaþia includerii eºalonate în
cheltuielile de exploatare a valorii neamortizate.
Art. 2. Ñ (1) Mijloacele fixe care pot fi supuse prevederilor art. 1 vor fi numai cele care nu îºi mai gãsesc utilizarea în prezent ºi în perspectivã în cadrul activitãþii
agenþilor economici din industrie.
(2) Capitalul social al societãþilor ºi companiilor naþionale
ºi al altor societãþi comerciale, respectiv patrimoniul regiilor
autonome, se diminueazã cu valoarea neamortizatã a mijloacelor fixe, la data scoaterii din funcþiune.

Art. 3. Ñ (1) Scoaterea din funcþiune a mijloacelor fixe
menþionate la art. 2 se face conform prevederilor legale în
vigoare.
(2) Agenþii economici a cãror activitate este reglementatã prin prevederile Legii nr. 73/1995 ºi, respectiv, ale
Legii nr. 78/1995 vor aplica prevederile art. 1, cu avizul
Direcþiei speciale din cadrul Ministerului Industriei ºi
Comerþului, al Comisiei de coordonare a producþiei pentru
apãrare ºi al Oficiului de Stat pentru Probleme Speciale.
Art. 4. Ñ Prevederile prezentei ordonanþe nu se aplicã
pentru mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de
leasing, pentru cele asupra cãrora s-au instituit mãsuri asiguratorii, gajuri, ipoteci, precum ºi pentru cele care fac
obiectul unor garanþii în cadrul contractelor de credit.
Art. 5. Ñ Prevederile prezentei ordonanþe intrã în
vigoare la data publicãrii acesteia în Monitorul Oficial al
României ºi au valabilitate pe o perioadã de numai 18 luni.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei ºi comerþului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 1999.
Nr. 25.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 29/1994
privind constituirea ºi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic,
aprobatã prin Legea nr. 136/1994, cu modificãrile ulterioare
În temeiul art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi al art. 1 pct. 2 lit. f) din Legea nr. 259/1998 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
Art. I. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea ºi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea
sistemului energetic, aprobatã prin Legea nr. 136/1994, cu
modificãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã
cum urmeazã:
1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2 Ñ Fondul prevãzut la art. 1 se constituie din
taxele de dezvoltare cuprinse în tarifele în vigoare stabilite
pentru energia electricã ºi termicã livratã de agenþii economici producãtori de energie electricã ºi termicã, interconectaþi la sistemul energetic naþional, indiferent de forma de
proprietate a acestora.
Valoarea taxei de dezvoltare este de 10% din tarifele
energiei electrice ºi de 2 % din tarifele energiei termice

livrate consumatorilor din economie, cu excepþia consumatorilor casnici.Ò
2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea
sistemului energetic naþional se colecteazã de cãtre
Compania Naþionalã de Electricitate Ñ S.A. într-un cont
special, pe mãsura încasãrii contravalorii energiei electrice
ºi termice livrate consumatorilor.
Pentru autoproducãtorii de energie electricã ºi energie
termicã, interconectaþi la sistemul energetic naþional, Fondul
special pentru dezvoltarea sistemului energetic se colecteazã de cãtre aceºtia într-un cont special, pe mãsura
încasãrii contravalorii energiei electrice ºi termice livrate
consumatorilor.
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Compania Naþionalã de Electricitate Ñ S.A. ºi autoproducãtorii de energie electricã ºi termicã vireazã sumele în
contul special în termen de 3 zile de la încasarea contravalorii energiei electrice ºi termice livrate consumatorilor.
Nevirarea în termen în contul special de cãtre agenþii
economici producãtori de energie electricã ºi termicã, interconectaþi la sistemul energetic naþional, a sumelor reprezentând taxa de dezvoltare, se penalizeazã cu 0,3% pentru
fiecare zi de întârziere.Ò
3. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Elaborarea ºi administrarea bugetului
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se
fac, în condiþiile Legii nr. 72/1996 privind finanþele publice,
de cãtre Ministerul Industriei ºi Comerþului, în baza instrucþiunilor comune ale acestuia ºi ale Ministerului Finanþelor,

care se vor emite în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe.Ò
4. La articolul 5 alineatul 1, dupã liniuþa a ºasea se
introduce o nouã liniuþã cu urmãtorul cuprins:
”Ñ lucrãri pentru creºterea eficienþei energetice la consumatorii interconectaþi la sistemul energetic naþional;Ò
Art. II. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea ºi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea
sistemului energetic, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994, aprobatã
prin Legea nr. 136/1994, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 368 din 30 decembrie 1994, cu
modificãrile ulterioare ºi cu cele aduse prin prezenta ordonanþã, se va republica în Monitorul Oficial al României.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei ºi comerþului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 1999.
Nr. 26.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind reglementarea rulãrii resurselor financiare ale universitãþilor prin bãnci comerciale
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi ale art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea
nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã :
Art. 1. Ñ Disponibilitãþile în lei provenite din venituri proprii ale instituþiilor de învãþãmânt superior de stat, pãstrate
în conturi deschise la trezoreria statului, sunt purtãtoare de
dobânzi, care se acordã în condiþiile art. 6 alin. 1 din
Ordonanþa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã.
Art. 2. Ñ Disponibilitãþile în valutã provenite din venituri proprii ale instituþiilor de învãþãmânt se pãstreazã în

conturi distincte la bãncile comerciale selectate pe bazã de
licitaþie.
Instituþiile de învãþãmânt vor încheia convenþii de cont
cu bãncile comerciale, în care vor stabili condiþiile de pãstrare, dobânda acordatã, precum ºi comisioanele aplicate
pentru operaþiunile de încasãri ºi plãþi înregistrate în conturile respective.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
p. Ministrul finanþelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 1999.
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