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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 81
din 25 mai 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Decretului nr. 143/1955
privind organizarea ºi funcþionarea oficiilor juridice
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

organizarea ºi funcþionarea oficiilor juridice, excepþie ridicatã
de Csaba Kun în Dosarul nr. 1.225/R/1997 al Judecãtoriei
Oradea.
La apelul nominal este prezent Csaba Kun personal ºi
ca reprezentant al Filialei Electrocentrale Cluj, lipsind
Primãria Comunei Þeþchea, faþã de care procedura de
citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, autorul excepþiei de
neconstituþionalitate, Csaba Kun, susþine oral aceleaºi
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþiona- motive de neconstituþionalitate din notele scrise, depuse la
litate a dispoziþiilor
Decretului Technologies’
nr. 143/1955 privind
dosarul JudecãtorieiFor
Oradea.
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Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei ca inadmisibilã, deoarece excepþia a
fost ridicatã cu încãlcarea dispoziþiilor art. 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã.
C U R T E A,

datului primit, iar avocatul reprezintã interesele persoanei
care l-a angajat, potrivit prevederilor Legii nr. 51/1995, în
limitele prevãzute de aceastaÒ. Aºadar, ”practicanþii
ambelor profesiuni beneficiazã de tratament egal în faþa
instanþelor de judecatã, având aceleaºi drepturi ºi obligaþii,
exercitarea acestor profesiuni fãcându-se în limitele competenþelor reglementate de legeÒ.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, aratã, de asemenea, cã excepþia este neîntemeiatã. Se precizeazã în acest
sens cã absolvenþii facultãþilor de drept pot opta liber
pentru exercitarea oricãrei profesii juridice, dar persoanele
respective nu pot sã solicite ”aplicarea unui tratament egal
tuturor profesiilor, întrucât se aflã în situaþii deosebiteÒ.
Specificul activitãþilor determinã Ñ astfel cum aratã
Guvernul Ñ stabilirea prin legi speciale a unor condiþii
minimale de exercitare a diferitelor profesii. Statutul juridic
diferenþiat al profesiilor de avocat sau de consilier juridic
este determinat, în principal, de împrejurarea cã profesia
de avocat este liberã ºi independentã, iar profesia de consilier juridic se exercitã de consilieri juridici în calitate de
persoane încadrate în muncã la unitãþile la care activeazã
ºi sunt supuºi Codului muncii. Guvernul precizeazã, în fine,
cã, prin Decizia nr. 45/1995, Curtea Constituþionalã a statuat cã prevederile Legii nr. 51/1995 nu contravin art. 16
alin. (1) ºi art. 24 din Constituþie.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 noiembrie 1998, pronunþatã de
Judecãtoria Oradea în Dosarul nr. 1.225/R/1997, Curtea
Constituþionalã a fost sesizatã cu excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor Decretului nr. 143/1955 privind organizarea ºi funcþionarea oficiilor juridice, excepþie ridicatã de
Csaba Kun.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã Legea nr. 51/1995 pentru organizarea
ºi exercitarea profesiei de avocat ”prezumã lipsa de egalitate profesionalã a cetãþenilor români care sunt licenþiaþii
sau diplomaþii facultãþii de drept, însãrcinaþi prin lege, ca
avocaþi sau consilieri juridici sau jurisconsulþi, cu asistenþa
juridicã ºi apãrarea intereselor persoanelor fizice sau juridice în materie comercialã, civilã, penalã etc., asistenþa juridicã fiind o prerogativã a avocaþilor, conform art. 24 din
Constituþia României, formulatã ca dreptul la apãrareÒ.
În acelaºi sens se mai aratã cã ”diferenþierea accesului
în justiþie a profesioniºtilor dreptului cu aceeaºi diplomã sau
licenþã a Facultãþii de drept... este profund vexatorie ºi
nedreaptã pentru cei care nu sunt avocaþi, însã au aceleaºi
C U R T E A,
aptitudini, pregãtire practicã ºi teoreticã ca aceºtiaÒ, ºi cã,
de asemenea, ”constituþionalitatea avocaþilor situeazã pe
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
juriºtii neavocaþi în afara legii, cu toate cã sunt cetãþenii
preºedintelui Camerei Deputaþilor, punctul de vedere al
aceleiaºi þãri...Ò. Inegalitatea s-ar manifesta, susþine autorul
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, notele
excepþiei, ºi în faptul cã ”avocaþii sunt tutelaþi de Ministerul
depuse de autorul excepþiei, susþinerile orale ale acestuia,
JustiþieiÒ, în timp ce ”protecþia consilierilor juridici sau a
concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate
jurisconsulþilor este încredinþatã celorlalte ministereÒ. În final,
la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
autorul excepþiei solicitã Curþii Constituþionale sã constate ºi
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
neconstituþionalitatea prevederilor Decretului nr. 143/1955
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
privind organizarea ºi funcþionarea oficiilor juridice.
Legea
nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
Exprimându-ºi opinia, Judecãtoria Oradea apreciazã cã
soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate cu care a fost
excepþia este nefondatã, deoarece Decretul nr. 143/1955
sesizatã.
este un act normativ preconstituþional, care nu a fost abroCu privire la excepþia ridicatã Curtea constatã cã
gat expres, iar prevederile art. 4 din acest decret conferã
aceasta
a fost invocatã în cadrul unui proces având ca
consilierului juridic dreptul de a reprezenta unitatea în faþa
instanþelor judecãtoreºti ºi în faþa oricãror organe ale puterii obiect contestaþia privind aplicarea unei sancþiuni contraori administraþiei de stat, în condiþiile prevãzute la art. 6 din venþionale. Problemele privind constituþionalitatea textelor de
acelaºi act normativ. Se mai aratã cã, potrivit art. 6, când lege ce reglementeazã statutul juridic al avocatului, pe de o
unitatea nu se înfãþiºeazã în justiþie prin conducerea ei, parte, ºi statutul juridic al consilierului juridic, pe de altã
reprezentarea acesteia se face prin oficiul juridic, în baza parte, nu au legãturã cu soluþionarea cauzei de cãtre
delegaþiei semnate de conducerea unitãþii sau de ºeful ofi- instanþa judecãtoreascã. Aºa fiind, nu este îndeplinitã condiþia prevãzutã la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ciului juridic.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republi- republicatã, potrivit cãruia ”Curtea Constituþionalã decide asucatã, au fost solicitate punctele de vedere ale preºedinþilor pra excepþiilor ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind
neconstituþionalitatea unei legi sau ordonanþe ori a unei dispocelor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de ziþii dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în vigoare, de care
vedere, considerã cã excepþia de neconstituþionalitate este depinde soluþionarea cauzei (...)Ò.
În aceastã situaþie excepþia de neconstituþionalitate ridineîntemeiatã. În motivarea acestei opinii se aratã cã drepturile ºi obligaþiile legale prevãzute pentru persoanele care catã urmeazã a fi respinsã ca inadmisibilã, în temeiul
exercitã cele douã profesiuni Ñ de consilier juridic ºi de alin. (6) al aceluiaºi articol.
Susþinerea autorului excepþiei cã judecarea procesului
avocat Ñ sunt distinct determinate ºi diferenþiate, inclusiv
dreptul de reprezentare în faþa instanþelor de judecatã. depinde în aceastã cauzã de ”dovada calitãþii de reprezenAstfel Ñ se susþine în continuare Ñ ”consilierul juridic, în tant al jurisconsulþilor, care au fost puºi în afara
temeiul raportului de muncã ºi al mandatului expres dat de ConstituþieiÒ nu are nici un temei, întrucât instanþa de judeconducãtorul persoanei juridice..., reprezintã interesele per- catã nu a contestat calitatea de reprezentant a consilierului
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În speþã excepþia a fost ridicatã de consilierul juridic al
unei unitãþi economice în cadrul unui proces civil cu o
autoritate publicã. Potrivit art. 23 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, excepþia de neconstituþionalitate
poate fi invocatã de o persoanã care are calitatea de parte
în proces. Invocarea de cãtre consilierul juridic a excepþiei
de neconstituþionalitate este fãcutã însã cu depãºirea limitelor mandatului sãu, în numele ºi în interesul sãu propriu,
fãrã nici o legãturã cu obiectul procesului. Rezultã deci cã
acesta abuzeazã de calitatea sa de mandatar, ridicând în
procesul ce are loc între alte pãrþi o excepþie în interes
propriu, ca ºi când ar avea el însuºi calitatea de parte, iar
nu de reprezentant al unei pãrþi, ceea ce, de asemenea,
este inadmisibil.
Cu privire la raportarea de cãtre autorul excepþiei a
dispoziþiilor atacate la prevederile Legii nr. 51/1995, Curtea
constatã cã examinarea constituþionalitãþii unui text de lege
are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziþiile
constituþionale pretins violate, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele ºi raportarea concluziei ce ar
rezulta din aceastã comparaþie la dispoziþii ori principii ale
Constituþiei. Procedându-se altfel s-ar ajunge, inevitabil, la
concluzia cã, deºi fiecare dintre dispoziþiile legale este constituþionalã, numai coexistenþa lor ar pune în discuþie constituþionalitatea uneia dintre ele. Rezultã deci cã nu ne
aflãm în prezenþa unei chestiuni privind constituþionalitatea,
ci a unei simple contrarietãþi între norme legale din acelaºi
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domeniu, coordonarea legislaþiei în vigoare fiind de competenþa autoritãþii legiuitoare.
De altfel, examinând ºi pe fond excepþia, Curtea constatã cã nu sunt întemeiate criticile de neconstituþionalitate,
deoarece nici reglementãrile legale ce configureazã statutul
juridic al jurisconsultului (consilierului juridic), cuprinse în
Decretul nr. 143/1955, ºi nici acelea cuprinse în Legea
nr. 51/1995 privind organizarea ºi exercitarea profesiei de
avocat nu pot fi considerate neconstituþionale, deºi se
impune necesitatea perfecþionãrii unor elemente importante
ale statutului juridic al jurisconsultului, prin adoptarea unei
reglementãri moderne în acest domeniu.
Aºa-zisa inegalitate a statutului celor douã categorii profesionale are la bazã deosebiri ce decurg din specificul atribuþiilor ºi al temeiurilor juridice ale fiecãreia dintre aceste
categorii, inclusiv în ceea ce priveºte faptul cã într-un caz
ne aflãm în prezenþa unui contract de muncã, în timp ce în
celãlalt caz activitatea se desfãºoarã în baza unui contract
de mandat ce împrumutã elemente ale contractului de
antreprizã.
O concluzie contrarã, aceea de a asigura jurisconsultului
o poziþie egalã cu cea a avocatului, ar presupune, de altfel, modificarea reglementãrilor în vigoare, ceea ce excede
competenþei Curþii, care nu se poate substitui Parlamentului
pentru a modifica o dispoziþie legalã a cãrei constituþionalitate este contestatã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Decretului nr. 143/1955 privind organizarea ºi funcþionarea oficiilor juridice, excepþie ridicatã de Csaba Kun în Dosarul nr. 1.225/R/1997 al Judecãtoriei Oradea.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 25 mai 1999.
p. PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 88
din 1 iunie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 103 alin. 5 ºi 6
din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
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Lucian Stângu
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Romul Petru Vonica
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Paula C. Pantea
Ñ procuror
Doina Suliman by CVISION
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C U R T E A,

ziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei,
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
urmãtoarele:
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a
Prin Încheierea din 13 octombrie 1998, pronunþatã în
fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze
Dosarul nr. 702/A/1998, Curtea de Apel Craiova Ñ Secþia
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituþionalã
Excepþia priveºte dispoziþiile art. 103 alin. 5 ºi 6 din
cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 103
Legea nr. 92/1992, republicatã, care au urmãtorul conþinut:
alin. 5 ºi 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea jude”Pensiile magistraþilor se actualizeazã în raport cu nivelul salacãtoreascã, republicatã, excepþie ridicatã de Florian
riilor de bazã ale magistraþilor în activitate.
Berbeceanu în cauza ce are ca obiect obligarea Direcþiei
De aceste drepturi beneficiazã ºi magistraþii reîncadraþi
generale de muncã ºi protecþie socialã Olt la actualizarea
dupã pensionare.Ò
pensiei pentru limitã de vârstã în raport cu nivelul salariilor
Autorul excepþiei considerã, în esenþã, cã acest text de
de bazã ale magistraþilor în activitate.
lege încalcã prevederile constituþionale ale art. 16, care
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
consfinþeºte egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþicriticate contravin prevederilor constituþionale ale art. 16,
lor publice, ºi ale art. 43 alin. (2), care stabileºte dreptul
care consacrã principiul egalitãþii în drepturi, ºi ale art. 43
cetãþenilor la pensie, în condiþiile legii, deoarece ”instituie o
alin. (2), referitor la dreptul la pensie, deoarece instituie o
discriminare între pensionarii magistraþi, în raport cu data
discriminare între pensionarii magistraþi, în raport cu data
pensionãriiÒ.
pensionãrii, înainte sau dupã 25 august 1997, datã când a
Examinând aceste susþineri, Curtea reþine cã art. 16 din
intrat în vigoare Legea nr. 142/1997 privind modificarea ºi Constituþie stabileºte, ca principiu de bazã, egalitatea
completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãto- cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilereascã. De asemenea, prin concluziile scrise, depuse la gii ºi fãrã discriminãri. În consecinþã, era firesc ca ºi dispodosar la data de 11 mai 1999 în motivarea excepþiei, se ziþiile art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicatã,
susþine cã textul art. 103 alin. 5 ºi 6 din Legea reglementând dreptul magistraþilor pensionari la actualizarea
nr. 92/1992, republicatã, este neconstituþional, deoarece ”a pensiilor în raport cu nivelul salariilor de bazã ale magiscreat un tratament diferit pentru aceeaºi situaþie ºi acelaºi traþilor în activitate, sã dea expresie acestui principiu conscop urmãrit, astfel cã se contrazice ºi principiul egalitãþii stituþional. Se constatã însã cã, în cadrul interpretãrii
armelor, consacrat de Declaraþia Universalã a Drepturilor sistematice a dispoziþiilor art. 103 din legea menþionatã,
Omului, act internaþional la care România a aderatÒ.
apare o necorelare în sensul restrângerii sferei de aplicare
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã a dispoziþiilor alin. 5 al articolului sus-citat numai la magisexcepþia ridicatã ”nu este întemeiatãÒ, întrucât ”ultimele traþii pensionaþi ulterior datei intrãrii în vigoare a Legii
douã alineate din Legea nr. 92/1992, republicatã,... nu con- nr. 142/1997, precum ºi la magistraþii reîncadraþi dupã pentravin art. 16 raportat la art. 43 alin. (2) din Constituþie, sionare. Or, actualizarea pensiilor numai în cazul acestor
dimpotrivã, respectã art. 15 alin. (2) din ConstituþieÒ, care categorii de magistraþi, cu excluderea celor care au fost
”consfinþeºte neretroactivitatea legiiÒ.
pensionaþi anterior intrãrii în vigoare a Legii nr. 142/1997,
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republi- prin care s-a prevãzut acest drept, nu se justificã, având
catã, au fost solicitate punctele de vedere ale preºedinþilor semnificaþia instituirii unui tratament diferenþiat, discriminatocelor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
riu, fãrã sã existe o explicaþie raþionalã, ceea ce constituie
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de o încãlcare a principiului constituþional al egalitãþii în drepvedere, considerã excepþia neîntemeiatã, pentru cã ”recla- turi. Astfel cã, în condiþiile art. 2 alin. (2) din Legea
mantul s-a pensionat în temeiul Legii nr. 3/1977, privind nr. 47/1992, republicatã, Curtea constatã cã dispoziþiile
pensiile de asigurãri sociale de stat ºi asistenþa socialã, art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992, republicatã, sunt
stabilindu-i-se ºi drepturile de pensie cuvenite potrivit legii neconstituþionale în mãsura în care dreptul prevãzut nu
în vigoare la data dobândirii acestoraÒ, astfel cã ”nu poate este recunoscut tuturor categoriilor de magistraþi pensionari.
beneficia de prevederile Legii nr. 92/1992, republicatã,
Teza susþinutã în punctele de vedere ale preºedintelui
deoarece s-ar încãlca dispoziþiile art. 15 alin. (2) din Senatului ºi Guvernului, în sensul cã dispoziþiile legale critiConstituþieÒ, care prevede cã ”Legea dispune numai pentru cate ar avea un caracter retroactiv, dacã s-ar aplica tuturor
viitor, cu excepþia legii penale mai favorabileÒ.
magistraþilor pensionari, indiferent de data pensionãrii, nu
În punctul de vedere comunicat de Guvern se aratã cã poate fi primitã în speþa de faþã, deoarece actualizarea
”reglementãrile art. 103 alin. 5 ºi 6 din Legea nr. 92/1992, pensiilor priveºte, prin ea însãºi, prezentul ºi viitorul.
republicatã în temeiul Legii nr. 142/1997, nu pot avea efect
În ceea ce priveºte invocarea în susþinerea excepþiei a
retroactivÒ, deoarece, potrivit art. 43 alin. (2) din Constituþie, încãlcãrii prevederilor art. 43 alin. (2) din Constituþie, în
”dreptul la pensie ºi la alte forme de asistenþã socialã este legãturã cu dreptul la pensie, aceasta nu poate fi reþinutã
prevãzut de lege, ºi anume de legea în vigoare la data ca relevantã, întrucât în cauzã nu se pune problema lipsirii
stabilirii drepturilor pretinse, în cadrul cãreia se realizeazã de acest drept a unor categorii de persoane, ci numai a
ºi cerinþele principiului egalitãþii în faþa legii, consacrat de tratamentului diferit aplicat în ceea ce priveºte actualizarea
art. 16 din ConstituþieÒ.
pensiilor magistraþilor pensionari, în funcþie de data ieºirii
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de lor la pensie.
vedere.
Referitor la critica de neconstituþionalitate a alin. 6 al
aceluiaºi articol, Curtea reþine cã aceasta nu poate fi priC U R T E A,
mitã, întrucât, vizând o precizare referitoare la magistraþii
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al reîncadraþi dupã pensionare, în legãturã cu ansamblul dreppreºedintelui Camerei Deputaþilor, punctul de vedere comu- turilor prevãzute la art. 103 din Legea nr. 92/1992, republinicat de Guvern, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, catã, constituie o problemã de opþiune, exclusiv de
Compression
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ð3, al art. 13 alin. (1)
lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

1. Admite excepþia de neconstituþionalitate ridicatã de Florian Berbeceanu în Dosarul nr. 702/A/1998 al Curþii de
Apel Craiova Ñ Secþia de contencios administrativ ºi constatã cã dispoziþiile art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, sunt neconstituþionale în mãsura în care nu asigurã ºi magistraþilor pensionaþi
anterior datei intrãrii în vigoare a Legii nr. 142/1997 actualizarea pensiei în raport cu nivelul salariilor de bazã ale magistraþilor în activitate.
2. Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 103 alin. 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, ridicatã de Florian Berbeceanu în Dosarul nr. 702/A/1998 al Curþii de Apel Craiova Ñ
Secþia de contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 1 iunie 1999.
p. PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
«
OPINIE

SEPARATÃ

Soluþia care se impunea în legãturã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 103 alin. 5 din Legea
nr. 92/1992, republicatã, era cea de respingere a excepþiei
ca nefondatã.
Textul de lege criticat exprimã univoc ºi foarte clar cã
”Pensiile magistraþilor se actualizeazã în raport cu nivelul
salariilor de bazã ale magistraþilor în activitateÒ. Din lectura
acestui text, precum ºi din interpretarea sa prin orice
metodã nu rezultã cã el ar exclude de la beneficiul actualizãrii pensiei vreo categorie de magistraþi pensionari.
Concluzia cã magistraþii pensionaþi anterior datei intrãrii în
vigoare a Legii nr. 142/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 92/1992 se bazeazã pe o simplã deducþie,
fãrã nici un suport pe text.
Prin urmare, textul de lege criticat nu face nici o discriminare ºi nu instituie nici un fel de privilegii între magistraþi, neîncãlcând principiul de bazã al egalitãþii, înscris în
art. 16 alin. (1) din Constituþie. Toþi magistraþii pensionaþi
se aflã în aceeaºi situaþie de pensionari pe baza dreptului
câºtigat în calitate de magistrat. Excepþie fac cei reîncadraþi în funcþia de magistrat, dar pentru aceºtia textul
art. 103 alin. 6 din Legea nr. 92/1992, republicatã, recunoaºte aceleaºi drepturi.

Împrejurarea cã organele autoritãþii publice competente
în domeniul pensiilor de asigurãri sociale nu recunosc
dreptul magistraþilor pensionaþi anterior datei intrãrii în
vigoare a Legii nr. 142/1997 de a beneficia de actualizarea
pensiilor lor, iar instanþele de judecatã au dat soluþii diferite
în aceastã privinþã nu este o problemã de constituþionalitate a textului de lege, ci una de înþelegere, de interpretare
ºi de aplicare corectã a sa.
Aceastã practicã pare a se baza pe considerentul cã
aplicarea textului art. 103 alin. 5 din Legea nr. 92/1992,
republicatã, ºi în cazul magistraþilor pensionaþi anterior
datei intrãrii în vigoare a textului de lege respectiv ar conferi acestuia caracter retroactiv, încãlcându-se astfel principiul consacrat prin art. 15 alin. (2) din Constituþie.
Problema efectului retroactiv al textului de lege menþionat nici nu se poate pune. Actualizarea pensiilor în funcþie
de evoluþia nivelului salariilor de bazã reprezintã, prin
esenþa ei, o operaþiune ulterioarã stabilirii drepturilor de
pensie ºi poate fi efectuatã, evident, doar dupã data intrãrii în vigoare a legii care acordã acest drept. Sub acest
aspect data pensionãrii este lipsitã de orice relevanþã.

Judecãtor-raportor,
Kozsok‡r G‡bor
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea tabelelor ºi metodologiilor privind dreptul de autor
pentru înregistrãrile sonore ale operelor muzicale
În temeiul art. 131 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi drepturile conexe,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã tabelele ºi metodologiile privind
dreptul de autor pentru înregistrãrile sonore ale operelor
muzicale, prevãzute în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Constituie contravenþii urmãtoarele fapte, dacã
nu sunt sãvârºite în astfel de condiþii încât, potrivit legii
penale, sã fie considerate infracþiuni:
a) neîntocmirea catalogului prevãzut la pct. 5 din anexã
sau completarea suplimentului la catalog dupã mai mult de
30 de zile de la data introducerii fonogramelor în circuitul
comercial;
b) introducerea fonogramelor în circuitul comercial fãrã
marcajele prevãzute la pct. 6 din anexã;
c) emiterea facturilor fãrã specificaþiile prevãzute la
pct. 8 din anexã;
d) introducerea fonogramelor în circuitul comercial
înainte de înscrierea în registrul de evidenþã prevãzut la
pct. 17 din anexã.

Art. 3. Ñ Contravenþiile prevãzute la art. 2 se sancþioneazã cu amendã de la 400.000 lei la 1.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor se fac de cãtre reprezentanþii împuterniciþi de cãtre
directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de
Autor, respectiv de cãtre organele de specialitate ale
Poliþiei Române.
Art. 5. Ñ Contravenþiilor prevãzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Art. 6. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã art. 64 din Normele de remunerare a autorilor ºi
pentru stabilirea tarifelor ºi a modalitãþilor de platã, aprobate
prin Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 632/1957, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi orice alte
dispoziþii contrare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Rodica Pârvu,
director general ad-interim
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 29 iunie 1999.
Nr. 521.
ANEXÃ
TABELE ªI METODOLOGII

privind dreptul de autor pentru înregistrãrile sonore ale operelor muzicale
CAPITOLUL I
Autorizarea înregistrãrilor sonore

b) dreptul de import pe teritoriul României al copiilor de
pe opere, realizate cu consimþãmântul autorilor.

1. Agenþii economici care reproduc ºi difuzeazã opere

3. Autorizaþiile prevãzute la pct. 2 se elibereazã pentru

muzicale fixate sub formã de fonograme sunt obligaþi sã

fiecare operã muzicalã în parte ºi au ca obiect numai ope-

obþinã din partea autorilor sau a reprezentanþilor legitimi ai

rele din repertoriul organismului de gestiune colectivã, în

acestora autorizaþiile prevãzute de Legea nr. 8/1996.

limitele mandatelor de gestiune acordate de autorii naþio-

2. Autorizaþiile emise de organismele de gestiune colectivã, mandatate de autori, au ca obiect:
a) dreptul de reproducere a operelor muzicale sub

nali, precum ºi ale contractelor de reprezentare pentru
autorii strãini. Autorizaþiile acordate de organismul de ges-

forma fonogramelor ºi dreptul de difuzare prin vânzare,

tiune colectivã îi absolvã pe deþinãtorii acestora de orice

închiriere, împrumut sau prin orice alt mod de transmitere

responsabilitate faþã de terþi, cu excepþia cazului de rea-

credinþã.
cu titlu oneros sauby
cuCVISION
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4. Autorizaþiile prevãzute la pct. 2 au un caracter neexclusiv, sunt limitate în timp la perioade succesive de 6 luni
ºi sunt valabile numai pe teritoriul României.
5. Producãtorii sunt obligaþi sã elaboreze cataloage ale
propriilor fonograme, care vor cuprinde:
a) titlurile fonogramelor;
b) numãrul de catalog;
c) titlul operelor muzicale;
d) tipul suportului (compact disc, casetã etc.).
În suplimentul catalogului producãtorii vor publica periodic lista de preþuri (PCP), care va servi ca bazã de calcul
al remuneraþiilor prevãzute la pct. 7.
6. Fonogramele produse în România ºi introduse în circuitul comercial trebuie sã poarte urmãtoarele marcaje:
a) numele ºi, dacã este cazul, marca producãtorului;
b) titlul fonogramei;
c) numãrul de catalog;
d) numãrul autorizaþiei eliberate de organismul de gestiune colectivã, dacã este cazul, pentru poziþia respectivã
din catalog;
e) pentru fiecare piesã muzicalã înregistratã: titlul,
durata, compozitorul, textierul, editorul (când acesta din
urmã existã) ºi artistul interpret, în urmãtorul format recomandat:
TITLUL CÂNTECULUI Ñ (minute)' (secunde)"
compozitor/textier/editor Ñ artist interpret;
f) enunþul: ”Toate drepturile producãtorului ºi ale autorilor
sunt rezervate. Utilizãrile neautorizate ale acestei înregistrãri
prin copiere, închiriere, împrumut, prezentare publicã sau
transmitere radio ºi TV sunt strict interzise ºi se pedepsesc
conform legii.Ò;
g) simbolul ¡
P , însoþit de numele producãtorului, anul
ºi þara în care s-a publicat prima datã.
Marcajele prevãzute la lit. a)Ñd) ºi g) vor fi inscripþionate pe suportul propriu-zis (casetã, disc, compact disc
etc.); celelalte marcaje vor fi inscripþionate pe coperte sau
pe ambalaj.
7. În baza autorizaþiilor acordate ºi în limitele prevãzute
la art. 133 din Legea nr. 8/1996, organismul de gestiune
colectivã va încasa remuneraþii reprezentând drepturile
patrimoniale ale autorilor de opere muzicale, pentru fiecare
fonogramã introdusã în circuitul comercial, calculate procentual în raport cu preþul de catalog al producãtorului (PCP),
care nu include T.V.A. Procentele pe care producãtorii trebuie sã le plãteascã organismelor de gestiune colectivã
sunt:
Anul

Procente
Compression
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8. Facturile emise de producãtorul de fonograme la
livrarea fonogramelor vor conþine o anexã cuprinzând specificaþiile detaliate ale numãrului de exemplare pentru fiecare poziþie din catalog în parte, cu preþul de livrare
corespunzãtor.
9. Plata remuneraþiilor reprezentând dreptul de autor se
face trimestrial, pe baza numãrului de unitãþi vândute ºi
încasate efectiv, pânã cel târziu la data de 25 a lunii
urmãtoare. Organismul de gestiune colectivã ºi producãtorii
pot conveni asupra posibilitãþii plãþii unor avansuri lunare,
calculate pe baza vânzãrilor din aceeaºi perioadã a anului
trecut.
10. Pentru întârzierile la platã se plãtesc penalizãri stabilite contractual.
11. Remuneraþiile prevãzute la pct. 7 se plãtesc pentru
fonograme care cuprind în totalitate opere din repertoriul
organismului de gestiune colectivã. În situaþia în care un
produs conþine ºi opere ce nu aparþin repertoriului organismului de gestiune colectivã, procentele aplicabile vor fi proporþionale cu durata operelor din repertoriu, raportatã la
durata totalã a înregistrãrii.
12. Pentru exemplarele distribuite cu titlu promoþional,
gratuit, producãtorul datoreazã organismului de gestiune
colectivã remuneraþii reprezentând dreptul de autor, calculate prin aplicarea procentelor prevãzute la pct. 7 asupra
costului de producþie al acestora, inclusiv preþul suportului,
ambalajului ºi copertelor. Organismul de gestiune colectivã
va scuti producãtorul de plata remuneraþiilor reprezentând
dreptul de autor pentru un numãr de exemplare din primul
tiraj al poziþiei respective din catalog, stabilit de comun
acord.
CAPITOLUL II
Acorduri colective, control ºi evidenþã

13. În mãsura în care atât organismul de gestiune
colectivã, cât ºi producãtorii devin membri ai unor organizaþii internaþionale ale autorilor, respectiv ale producãtorilor,
între care existã încheiate acorduri, prevederile acestora vor
putea fi stipulate în convenþiile încheiate între organismul
de gestiune colectivã ºi producãtorii respectivi.
14. Organismul de gestiune colectivã poate încheia
acorduri cu asociaþii legal constituite ale producãtorilor ºi
importatorilor. În cadrul acestor acorduri organismul de
gestiune colectivã va putea acorda, în cazuri bine justificate, reducerea procentelor indicate la pct. 7.
15. Producãtorii vor asigura organismului de gestiune
colectivã accesul la toate informaþiile legate de activitãþile
ce fac obiectul autorizaþiilor acordate de acesta.
16. În situaþia în care se constatã nerespectarea de
cãtre producãtori sau importatori a obligaþiilor ce le revin
potrivit prevederilor prezentei hotãrâri ºi contractelor
încheiate, organismul de gestiune colectivã este îndreptãþit
sã retragã sau sã refuze reînnoirea autorizaþiilor acordate
conform pct. 2.
17. Agenþii economici care produc sau importã fono2001
1999
2000
grame
sunt obligaþi sã se înscrie în Registrul de evidenþã a
ºi urmãtorii
fonogramelor, administrat de Oficiul Român pentru
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
În temeiul prevederilor art. 14 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 20/1999,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 2 octombrie
1998, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 20/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din
19 ianuarie 1999, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 907/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 494 din 22 decembrie 1998.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Liviu Marcu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Bucureºti, 29 iunie 1999.
Nr. 525.
ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 20/1999
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale, definiþii

e) investiþie nou-creatã Ñ investiþia care se efectueazã
ºi se înregistreazã în evidenþele financiar-contabile ale
agentului economic, dupã declararea zonei defavorizate;
Art. 1. Ñ În sensul prevederilor Ordonanþei de urgenþã
f) membri de familie Ñ soþ, soþie, copii, precum ºi pãrina Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavori- þii soþilor care locuiesc ºi gospodãresc împreunã în aceeaºi
zate, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 20/1999, denu- locuinþã;
g) sediu social Ñ sediul principal al agentului economic,
mitã în continuare ordonanþã, noþiunile de mai jos se
în
înþelesul dat de Legea nr. 31/1990 privind societãþile
definesc astfel:
comerciale,
republicatã, ºi de Legea nr. 26/1990 privind
a) arie geograficã, strict delimitatã teritorial Ñ una sau
registrul comerþului, republicatã.
mai multe unitãþi administrativ-teritoriale alãturate care, indiArt. 2. Ñ (1) Datele privind numãrul ºomerilor înregisvidual, îndeplinesc prevederile din ordonanþã;
traþi se asigurã de cãtre agenþiile pentru ocupare ºi forb) structuri productive monoindustriale Ñ structuri indus- mare profesionalã judeþene ºi a municipiului Bucureºti, iar
triale aflate în pronunþat declin, care în economia zonei datele referitoare la populaþia cu vârsta cuprinsã între 18 ºi
mobilizeazã mai mult de 50% din populaþia salariatã ºi 62 de ani sunt furnizate de Comisia Naþionalã pentru
Statisticã.
care necesitã reconversia spre noi activitãþi;
(2) Pentru rata ºomajului corespunzãtoare zonei se iau
c) zonã minierã Ñ una sau mai multe unitãþi administrativ-teritoriale pe teritoriul cãrora se executã activitãþi în calcul numãrul ºomerilor cu domiciliul stabil în respectiva arie geograficã, înregistraþi la sfârºitul lunii de referinþã,
miniere în sensul Legii minelor nr. 61/1998;
ºi numãrul populaþiei stabile a zonei, cu vârsta cuprinsã
d) rata ºomajului, ca pondere a ºomerilor în totalul între 18 ºi 62 de ani.
resurselor de muncã ale zonei Ñ indicator statistic, calculat
(3) La nivel naþional rata ºomajului se va calcula conlunar, exprimat în procente ºi determinat prin raportarea form aceleiaºi metode, prin raportarea numãrului ºomerilor
numãrului ºomerilor înregistraþi la totalul populaþiei cu vâr- înregistraþi la nivel naþional la totalul populaþiei stabile, cu
vârsta cuprinsã între
18 Evaluation
ºi 62 de ani. Purposes Only
sta cuprinsã între by
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cãtre organele vamale pe baza certificatului de investitor în
zonã defavorizatã sau a celui provizoriu, a declaraþiei sub
semnãtura legalizatã a persoanei în drept sã îl reprezinte
pe agentul economic ºi a cererii agentului economic, avizatã de cãtre Agenþia pentru dezvoltare regionalã în a
cãrei razã de competenþã teritorialã se efectueazã investiþia.
(2) În cazul acordãrii facilitãþilor prevãzute la alin. (1) pe
baza certificatului provizoriu de investitor în zonã defavorizatã, organele vamale care au aprobat acordarea facilitãþilor
vor verifica, la expirarea termenului de valabilitate a certificatului provizoriu, dacã agentul economic a îndeplinit condiþiile prevãzute de ordonanþã.
(3) Modelul declaraþiei sub semnãturã legalizatã este
prezentat în anexa nr. 6 care face parte integrantã din preCAPITOLUL II
zentele norme metodologice.
Declararea zonelor defavorizate
Art. 7. Ñ În actele vamale sau de comercializare, refeArt. 3. Ñ (1) Primarul sau preºedintele consiliului jude- ritoare la bunurile pentru care nu s-au plãtit taxele vamale
þean, în baza hotãrârii consiliului local, respectiv judeþean, ºi taxa pe valoarea adãugatã, conform art. 5 alin. (1) lit. a)
transmite propunerea fundamentatã de declarare a zonei din ordonanþã, se va face menþiunea ”scutit de plata taxei
defavorizate Agenþiei pentru dezvoltare regionalã în a cãrei vamaleÒ, respectiv, ”scutit de plata T.V.AÒ.
Art. 8. Ñ Autoritãþile care acordã facilitãþile prevãzute la
razã teritorialã se aflã respectiva zonã.
(2) Agenþia pentru dezvoltare regionalã prevãzutã la art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanþã vor comunica, trimesalin. (1) analizeazã propunerile de declarare a zonelor trial, Ministerului Finanþelor ºi Agenþiei Naþionale pentru
defavorizate ºi, dacã sunt întrunite cerinþele prevãzute de Dezvoltare Regionalã valoarea taxelor pentru care au fost
lege, întocmeºte documentaþia necesarã, în conformitate cu acordate scutiri de la platã.
Art. 9. Ñ (1) Restituirea taxelor vamale pentru bunurile
regulile stabilite de cãtre Agenþia Naþionalã pentru
prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanþã se face de
Dezvoltare Regionalã.
(3) Dupã avizarea de cãtre Consiliul pentru dezvoltare cãtre Agenþia de dezvoltare regionalã în a cãrei razã de
regionalã, documentaþia pentru declararea zonei defavori- competenþã teritorialã se aflã sediul social al agentului ecozate se înainteazã Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare nomic, pe baza cererii acestuia.
(2) Taxele vamale nu se restituie în situaþia în care
Regionalã.
Art. 4. Ñ (1) Pe baza analizei documentaþiei care înso- materiile prime, piesele de schimb ºi/sau componentele
þeºte propunerea de declarare a zonei defavorizate, Agenþia importate pentru care se solicitã restituirea taxei vamale nu
Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã înainteazã spre se utilizeazã, potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanþã, în
aprobare Consiliului Naþional pentru Dezvoltare Regionalã producþia proprie din zonã.
(3) Cererea agentului economic prevãzutã la alin. (1)
propunerea de declarare a zonei defavorizate.
(2) Documentaþia aprobatã de cãtre Consiliul Naþional trebuie sã cuprindã:
pentru Dezvoltare Regionalã se înainteazã Guvernului spre
Ñ denumirea, sediul, codul fiscal, numãrul de înmatricuadoptare.
lare la registrul comerþului, conturile bancare în lei ºi în
valutã ale agentului economic;
CAPITOLUL III
Ñ numele ºi prenumele administratorului, respectiv ale
Procedura de acordare a facilitãþilor
persoanei în drept sã reprezinte agentul economic, locul ºi
Art. 5. Ñ (1) Facilitãþile prevãzute de lege se acordã în data naºterii, domiciliul, seria ºi numãrul actului de identibaza certificatului de investitor în zonã defavorizatã, certifi- tate, codul numeric personal, semnãtura;
Ñ felul sau denumirea bunurilor pentru care se cere
cat care se elibereazã la cererea agentului economic de
restituirea
taxei vamale ºi valoarea taxei vamale care se
cãtre Agenþia pentru dezvoltare regionalã în a cãrei razã
de competenþã teritorialã se aflã sediul principal al agentu- cere a fi restituitã;
Ñ declaraþia pe propria rãspundere cã bunurile pentru
lui economic.
(2) Agenþiile pentru dezvoltare regionalã vor elibera cer- care se cere restituirea taxei vamale au fost folosite în
tificatul de investitor în zonele defavorizate în termen de activitatea proprie la fabricarea produselor finite ºi cã
aceste produse au fost comercializate.
cel mult 15 zile de la data înregistrãrii cererii.
(4) Cererea se semneazã în faþa funcþionarului Agenþiei
(3) Agenþii economici care solicitã eliberarea certificatului
de investitor în zonele defavorizate trebuie sã facã dovada pentru dezvoltare regionalã, funcþionar care face menþiune
în acest sens pe cerere dupã ce verificã datele de identificã îndeplinesc condiþiile prevãzute de ordonanþã.
(4) Agenþii economici care, aflându-se la începutul activi- care ale persoanei care semneazã cererea.
(5) Agentul economic anexeazã la cerere, în copie certitãþii, nu pot face dovada privind efectuarea investiþiei, începerea activitãþii ºi crearea de noi locuri de muncã pot ficatã, urmãtoarele documente:
Ñ actele constitutive ale agentului economic;
solicita eliberarea unui certificat provizoriu de investitor în
Ñ certificatul de înregistrare fiscalã;
zonã defavorizatã pentru cel mult 3 luni. Dacã în aceastã
Ñ certificatul de investitor în zonã defavorizatã;
perioadã nu fac dovada îndeplinirii condiþiilor prevãzute de
Ñ documentele de import privind bunurile pentru care
ordonanþã, sunt obligaþi sã plãteascã, respectiv sã restituie,
se cere restituirea taxelor vamale;
contravaloarea tuturor facilitãþilor de care au beneficiat.
Ñ fiºa tehnicã pentru fiecare categorie de produs finit;
(5) Certificatul provizoriu se elibereazã în baza angajaÑ documentele prin care au fost comercializate produmentului agentului economic privind realizarea investiþiei ºi
sele finite.
crearea de noi locuri de muncã.
Art. 10. Ñ (1) Sumele necesare pentru restituirea cãtre
(6) Modelul cererii, al certificatului de investitor, respectiv
al certificatului provizoriu de investitor, precum ºi lista agenþii economici din zona defavorizatã a taxelor vamale
cuprinzând actele necesare pentru eliberarea acestor certifi- se plãtesc de cãtre Agenþia pentru dezvoltare regionalã din
cate sunt cuprinse în anexele nr. 1Ñ5 care fac parte inte- Fondul pentru dezvoltare regionalã, în baza alocaþiilor primite din Fondul naþional pentru dezvoltare regionalã.
grantã din prezentele norme metodologice.
(2) Agenþia pentru dezvoltare regionalã întocmeºte ordiArt. 6. Ñ (1) Scutirea de la plata taxelor vamale ºi a
taxei pe valoarea adãugatã pentru bunurile importate pre- nul de platã în termen de 15 zile de la data înregistrãrii
Compression
by (1)
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Technologies’
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Purposes Only
a taxelor
vamale.
vãzute la art. 5 alin.
lit. a) din ordonanþã
se acordã PdfCompressor.
de cererii de restituire For
(4) Calculul ratei ºomajului la nivelul ariei geografice
pentru care se propune declararea ca zonã defavorizatã se
face, la cerere, de cãtre agenþia teritorialã pentru ocupare
ºi formare profesionalã din judeþul pe teritoriul cãruia se
înfiinþeazã respectiva zonã.
(5) La nivel naþional calculul ratei ºomajului, în sensul
ordonanþei, se face de cãtre Agenþia Naþionalã pentru
Ocupare ºi Formare Profesionalã.
(6) Condiþia prevãzutã la art. 1 alin. (1) lit. d) din ordonanþã privind nivelul ratei ºomajului pentru declararea zonei
defavorizate se considerã îndeplinitã, dacã s-a înregistrat,
în ultimele 3 luni, o ratã a ºomajului cu cel puþin 30 de
puncte procentuale peste media existentã la nivel naþional.
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(3) Ministerul Finanþelor va întreprinde mãsurile prevãzute de lege, la cererea Agenþiei Naþionale pentru
Dezvoltare Regionalã, pentru suplimentarea Fondului naþional pentru dezvoltare regionalã.
Art. 11. Ñ Scutirea de la plata impozitului pe profit, prevãzutã la art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanþã, se acordã în
baza certificatului de investitor în zonã defavorizatã, eliberat
de Agenþia pentru dezvoltare regionalã în a cãrei razã de
competenþã teritorialã se aflã sediul principal al agenþilor
economici.
Art. 12. Ñ Scutirea de la plata taxelor percepute pentru
modificarea destinaþiei sau pentru scoaterea din circuitul
agricol a unor terenuri destinate realizãrii investiþiei, prevãzutã la art. 5 alin. (1) lit. d) din ordonanþã, se aprobã de
cãtre autoritãþile publice prevãzute la art. 94 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, în baza certificatului
de investitor în zonã defavorizatã sau a celui provizoriu.
Art. 13. Ñ (1) Facilitãþile prevãzute la art. 5 alin. (1)
lit. e) din ordonanþã se acordã prin hotãrâri ale Guvernului
României, la propunerea Agenþiei Naþionale pentru
Dezvoltare Regionalã.
(2) Garantarea creditelor externe, în limita unui plafon
anual stabilit de Ministerul Finanþelor, prevãzutã la art. 5
alin. (1) lit. e) din ordonanþã, urmeazã procedura reglementatã de Legea datoriei publice nr. 81/1999.
Art. 14. Ñ Agenþii economici care beneficiazã de facilitãþile prevãzute în ordonanþã sunt obligaþi sã evidenþieze
extracontabil sumele de bani aferente fiecãrei facilitãþi de
care au beneficiat.

CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale
Art. 15. Ñ Autoritãþile administraþiei publice locale ºi
centrale, organele de specialitate ale acestora, precum ºi
camerele de comerþ ºi industrie vor prezenta agenþiilor
pentru dezvoltare regionalã ºi Agenþiei Naþionale pentru
Dezvoltare Regionalã, fãrã platã, toate informaþiile necesare
acestora pentru declararea ºi administrarea zonelor defavorizate.
Art. 16. Ñ Beneficiarii facilitãþilor prevãzute de ordonanþã au obligaþia sã punã la dispoziþie agenþiilor pentru
dezvoltare regionalã ºi Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare
Regionalã, la cerere, toate datele ºi informaþiile solicitate ºi
sã permitã identificarea fizicã a maºinilor, utilajelor, instalaþiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, a altor bunuri
pentru care au fost acordate facilitãþi.
Art. 17. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare
Regionalã va controla activitatea fiecãrei agenþii pentru dezvoltare regionalã în ceea ce priveºte aplicarea prevederilor
prezentelor norme metodologice.
Art. 18. Ñ Agenþiile pentru dezvoltare regionalã ºi
Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã vor sesiza
organele de cercetare penalã, organele de control financiar
ºi alte organe de control, în cazul în care constatã încãlcãri ale dispoziþiilor legale în vigoare.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

AGENTUL ECONOMIC ...................................................................
(denumirea)

Sediul .........................................................................
Numãrul de înmatriculare .........................................
Codul fiscal ...............................................................

CERERE*)

de eliberare a certificatului provizoriu de investitor în zonã defavorizatã
Subscrisa .......................................................................................................................................,
(denumirea agentului economic, forma juridicã)

cu sediul în ......................................., reprezentatã prin .....................................................................
(numele ºi prenumele administratorului)

................................., domiciliat în.................................................., cod numeric personal ...................,
având calitatea (funcþia) .................................., în baza ....................................................................,
(actul constitutiv, hotãrârea adunãrii generale etc.)

vã rugãm sã ne eliberaþi certificatul provizoriu de investitor în zonã defavorizatã pentru o perioadã
de .......................... (maximum 3 luni).
Menþionãm cã:
Ñ am constituit o societate comercialã cu sediul menþionat mai sus, în zona defavorizatã
declaratã ca atare prin Hotãrârea Guvernului nr. ......... din ....................;
Ñ am efectuat investiþii pânã în prezent în valoare de .............................................., constând
în ............................................. (dacã s-au efectuat);
Ñ se trec celelalte condiþii îndeplinite, dacã existã.
Ne angajãm ca pânã la data expirãrii valabilitãþii certificatului provizoriu de investitor în zonã
defavorizatã sã îndeplinim toate condiþiile prevãzute de lege.
În caz contrar, ne angajãm sã restituim contravaloarea facilitãþilor de care am beneficiat în
baza certificatului provizoriu de investitor în zonã defavorizatã în termen de 5 zile de la expirarea
valabilitãþii sale.
......................................
(semnãtura ºi ºtampila)

*) Agenþiile pentru dezvoltare regionalã vor adapta prezentul model de cerere pentru fiecare agent economic, în
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
AGENTUL ECONOMIC ...................................................................
(denumirea)

Sediul .........................................................................
Numãrul de înmatriculare .........................................
Codul fiscal ...............................................................

CERERE*)

de eliberare a certificatului de investitor în zonã defavorizatã
Subscrisa ..................................................................., cu sediul în ................................................
(denumirea agentului economic, forma juridicã)

...................................................., reprezentatã prin .............................................................................,
(numele ºi prenumele administratorului

domiciliat în ............................................., cod numeric personal)........................, având calitatea
(funcþia) ......................................., în baza .........................................................................................,
(actul constitutiv, hotãrârea adunãrii generale etc.)

vã rugãm sã ne eliberaþi certificatul de investitor în zonã defavorizatã.
Menþionãm cã:
Ñ am efectuat o investiþie în valoare de ......................................................................................,
constând în ...........................................................................................................................................;
Ñ desfãºurãm activitatea în localitatea ..........................................................................................
(adresa)

care se aflã în perimetrul zonei defavorizate declarate prin Hotãrârea Guvernului nr. ..................
din ................................;
Ñ am creat ................ locuri de muncã în conformitate cu dispoziþiile art. .......... din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 20/1999.
Anexãm la prezenta cerere actele prin care se dovedeºte îndeplinirea condiþiilor cerute de
lege.
Ne obligãm ca în cazurile prevãzute de lege sã restituim contravaloarea actualizatã a facilitãþilor de care am beneficiat în termen de 15 zile.
......................................
(semnãtura ºi ºtampila)

*) Agenþiile pentru dezvoltare regionalã vor adapta prezentul model de cerere pentru fiecare agent economic, în
funcþie de forma juridicã de organizare a acestuia.

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
LISTA

cuprinzând actele*) care se depun o datã cu cererea de eliberare
a certificatului de investitor în zonã defavorizatã
I. Pentru eliberarea certificatului provizoriu de investitor în zonã defavorizatã:
a) actul constitutiv, certificatul de înmatriculare, codul fiscal;
b) hotãrârea judecãtoreascã sau autorizaþia administrativã;
c) actul de identitate al administratorului;
d) alte acte prin care se face dovada îndeplinirii condiþiilor prevãzute de lege.
II. Pentru eliberarea certificatului de investitor în zonã defavorizatã:
a) actele prevãzute la pct. I lit. a)Ñc) din prezenta listã;
b) actele prin care se face dovada efectuãrii investiþiei (chitanþe, facturi etc.);
c) carnetele de muncã sau, în lipsa acestora, declaraþia persoanelor angajate cã nu au avut
loc de muncã ºi cã nu obþin venituri din activitãþi autorizate, la data angajãrii.
*) Prin decizie a directorului Agenþiei pentru dezvoltare regionalã, avizatã de Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

AGENÞIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ
a regiunii de dezvoltare ..........................................
Sediul ........................................................................
(adresã, telefon, fax)

CERTIFICAT DE INVESTITOR ÎN ZONÃ DEFAVORIZATÃ
Nr. .................. din ....................................
................................................................................................................,
(denumirea agentului economic ºi forma juridicã de organizare)

cu sediul în ........................................................................., înmatriculat
la Oficiul registrului comerþului din judeþul ...................................................
cu nr. ................................., codul fiscal nr. ......................., beneficiazã de
facilitãþile prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. ................, în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 20/1999, ºi cu prevederile Hotãrârii
Guvernului nr. 525/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul
zonelor defavorizate.
Director,
...................................
(semnãtura ºi ºtampila)
Autoritãþile (instituþiile) care acordã (aprobã) facilitãþile prevãzute de lege sunt obligate
sã comunice Agenþiei pentru dezvoltare regionalã care a emis prezentul certificat despre
acordarea fiecãrei facilitãþi în termen de 5 zile.
ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

AGENÞIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ
a regiunii de dezvoltare ..........................................
Sediul .......................................................................
(adresã, telefon, fax)

CERTIFICAT PROVIZORIU DE INVESTITOR ÎN ZONÃ DEFAVORIZATÃ
Nr. .................. din ....................................
................................................................................................................,
(denumirea agentului economic ºi forma juridicã de organizare)

cu sediul în .............................................................., înmatriculat la
Oficiul registrului comerþului din judeþul ................................................... cu
nr. ................................., codul fiscal nr. ......................., beneficiazã de
facilitãþile prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. ................, în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 20/1999, ºi cu prevederile Hotãrârii
Guvernului nr. 525/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul
zonelor defavorizate.
Prezentul certificat este valabil pânã la data de ................................... .
Director,
...................................
(semnãtura ºi ºtampila)
Autoritãþile (instituþiile) care acordã (aprobã) facilitãþile prevãzute de lege sunt obligate
sã comunice Agenþiei pentru dezvoltare regionalã care a emis prezentul certificat despre
acordarea fiecãrei facilitãþi în termen de 5 zile.
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ANEXA Nr. 6
la normele metodologice
DECLARAÞIE

privind scutirea de la plata taxei vamale ºi a taxei pe valoarea adãugatã pentru maºinile,
utilajele, instalaþiile, echipamentele, mijloacele de transport ºi alte bunuri amortizabile
care se importã în vederea efectuãrii de investiþii în zonã, prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 20/1999
Subsemnatul ...................................................., domiciliat în ...........................................................,
(numele ºi prenumele)

(adresa)

în calitate de .................................................. al ...............................................................................,
(funcþia)

(numele agentului economic, sediul, codul fiscal, numãrul
de înmatriculare la registrul comerþului)

declar cã urmãtoarele bunuri: ....................................................................................................................
(denumirea, poziþia tarifarã din Tariful vamal de import al României ºi cantitatea)

sunt destinate pentru investiþia nou-creatã constând în ...................................................................,
situatã în ..................................................., conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998
(adresa)

privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 20/1999, în domeniile de
activitate prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. ................................ de declarare a zonei defavorizate.
În cazul schimbãrii destinaþiei bunurilor, ne obligãm sã îndeplinim formalitãþile legale privind
importul mãrfurilor ºi sã achitãm drepturile de import. În acest caz valoarea în vamã se calculeazã
la cursul de schimb valabil în ziua constatãrii schimbãrii destinaþiei bunurilor.
De asemenea, ne obligãm sã facem cunoscut Agenþiei de dezvoltare regionalã schimbarea
locului de amplasare a bunurilor menþionate mai sus.
Data întocmirii declaraþiei ....................
.......................................
(semnãtura ºi ºtampila)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuþiei de întreþinere în instituþiile
de asistenþã socialã, datoratã de persoanele asistate sau de susþinãtorii legali ai acestora
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia de stabilire a nivelului
contribuþiei de întreþinere în instituþiile de asistenþã socialã,
datoratã de persoanele asistate sau de susþinãtorii legali ai
acestora, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 372/1997 pentru

aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuþiei
de întreþinere în instituþiile de asistenþã socialã, datoratã
de persoanele asistate sau de susþinãtorii legali ai acestora, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 168 din 24 iulie 1997, precum ºi orice alte dispoziþii
contrare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru Administraþie
Publicã Localã,
Vlad Roºca
Bucureºti, 1 iulie 1999.
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ANEXÃ
METODOLOGIE

de stabilire a nivelului contribuþiei de întreþinere în instituþiile de asistenþã socialã, datoratã de persoanele
asistate sau de susþinãtorii legali ai acestora
La stabilirea nivelului contribuþiei de întreþinere în instituþiile de
a) din veniturile proprii lunare se deduc obligaþiile legale de întreasistenþã socialã, respectiv cãminele pentru pensionari ºi bãtrâni, þinere ale asistatului, aflate în executare;
cãminele-spital ºi cãminele-atelier, ºi la încasarea acesteia se au în
b) din suma rãmasã se deduce 20%, dar nu mai puþin de 15.000
lei, sumã ce se lasã la dispoziþie celui asistat, pentru cheltuieli pervedere urmãtoarele prevederi:
Art. 1. Ñ (1) Sunt obligate la plata contribuþiei lunare de întreþi- sonale;
c) suma rãmasã se împarte la numãrul membrilor de familie pe
nere persoanele asistate în instituþiile de asistenþã socialã, care realizeazã venituri proprii din pensii de orice naturã, indiferent de care cel asistat îi întreþine efectiv Ñ soþ, soþie, copii Ñ (inclusiv perfondurile din care se plãtesc acestea, din indemnizaþii sau din alte soana asistatã), în mãsura în care aceºtia nu au venituri proprii ºi
drepturi acordate potrivit legii, precum ºi din alte surse cu caracter nu beneficiazã de internare în instituþii de asistenþã socialã, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o perpermanent.
(2) La stabilirea contribuþiei de întreþinere nu se iau în calcul soanã. Suma astfel rezultatã se stabileºte drept contribuþie lunarã de
veniturile realizate de persoana asistatã din prestarea unor activitãþi întreþinere.
Art. 5. Ñ (1) La stabilirea cuantumului contribuþiei de întreþinere
lucrative în cadrul acþiunilor de ergoterapie, organizate de instituþiile
de ocrotire. De asemenea, nu se iau în calcul indemnizaþia de îngri- în sarcina altor persoane decât cea asistatã (susþinãtorii legali), când
jire ce se acordã persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, acestea nu au venituri proprii sau veniturile pe care le au sunt insuajutorul social lunar acordat pe baza legislaþiei privind pensiile, ajuto- ficiente pentru plata integralã a contribuþiei, se procedeazã dupã cum
rul special lunar acordat în baza Legii nr. 53/1992 privind protecþia urmeazã:
a) din veniturile nete medii lunare ale acestor persoane se scad
specialã a persoanelor handicapate, precum ºi ajutorul social acordat
în baza Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, a cãror platã se sis- eventualele obligaþii legale de întreþinere, aflate în executare;
b) suma rãmasã se împarte la numãrul membrilor de familie pe
teazã pe perioada internãrii.
Art. 2. Ñ (1) Contribuþia de întreþinere stabilitã nu va depãºi cos- care susþinãtorii legali îi au efectiv în întreþinere;
c) în raport cu suma astfel rezultatã Ñ care reprezintã venitul
tul mediu lunar de întreþinere.
(2) Costul mediu lunar de întreþinere se stabileºte anual de cãtre mediu net lunar pe o persoanã Ñ se stabileºte contribuþia lunarã de
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale pentru cãminele de pensionari întreþinere datoratã de susþinãtorul legal al persoanei asistate, foloºi de cãtre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap pen- sindu-se urmãtoarele intervale de venituri:
tru cãminele de bãtrâni, cãminele-spital ºi cãminele-atelier, cu avizul
Venitul mediu net lunar
Contribuþia lunarã
Ministerului Finanþelor, pe categorii de instituþii de asistenþã socialã, la
pe o persoanã
(% din contribuþia
nivelul cheltuielilor medii lunare ale anului precedent pentru hranã,
(lei)
de întreþinere calculatã)
întreþinere ºi gospodãrie, obiecte de inventar, echipament ºi cazarmament.
pânã la 450.000
scutit
(3) Costul mediu lunar de întreþinere poate fi modificat în cursul
450.001 Ñ 1.550.000
20
anului, începând cu luna urmãtoare celei în care intervin indexãri ale
550.001 Ñ 1.700.000
40
alocaþiei zilnice de hranã.
700.001 Ñ 1.850.000
60
Art. 3. Ñ (1) În cazul în care persoana asistatã nu are venituri
850.001 Ñ 1.000.000
80
proprii ori acestea sunt mai mici decât costul mediu lunar de întreþipeste 1.000.000
100
nere stabilit, plata contribuþiei de întreþinere se datoreazã în totalitate
sau parþial, dupã caz, de cãtre soþul (soþia), copiii sau pãrinþii aces(2) La stabilirea contribuþiei de întreþinere, în condiþiile alin. (1),
teia.
se procedeazã la reþinerea sumei, în ordinea de obligaþie la platã,
(2) Contribuþia de întreþinere se datoreazã în urmãtoarea ordine menþionatã la art. 3 alin. (2), pânã la completarea sumei corespunde obligare la platã:
zãtoare costului întreþinerii; când aceastã completare nu este posibilã
a) soþul pentru soþie sau, dupã caz, soþia pentru soþ;
din lipsa mijloacelor materiale ale celor în cauzã, contribuþia de întreb) copiii pentru pãrinþi;
þinere datoratã se stabileºte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încac) pãrinþii pentru copii.
sate de la persoanele obligate la platã.
(3) În cazul în care una dintre persoanele care datoreazã plata,
(3) Intervalele de venituri prevãzute la lit. c) a alin. (1) se
potrivit alin. (2), nu are mijloace materiale sau acestea sunt insufi- indexeazã prin hotãrâre a Guvernului.
ciente pentru acoperirea integralã a costului întreþinerii celui asistat,
(4) Dacã persoana asistatã ºi susþinãtorii legali ai acesteia nu au
diferenþa de platã trece în obligaþia celorlalte persoane, în ordinea venituri, cheltuielile reprezentând contribuþia lunarã de întreþinere a
stabilitã la alin. (2), pânã la completarea integralã a cuantumului con- persoanei asistate în instituþia de asistenþã socialã se suportã din
tribuþiei de întreþinere; când aceastã completare nu este posibilã din bugetul acestei instituþii.
lipsa mijloacelor materiale ale celor obligaþi la platã, contribuþia de
(5) Atunci când asistaþii lipsesc din instituþia de asistenþã socialã
întreþinere datoratã se stabileºte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv pe perioade mai mari de 5 zile, contribuþia de întreþinere de plãtit se
încasate de la persoanele respective.
recalculeazã scãzându-se alocaþia de hranã corespunzãtoare zilelor
(4) În cazul în care obligaþia de platã a contribuþiei de întreþinere respective. Recalcularea se face numai în situaþia în care contribuþia
ar reveni mai multor persoane, ea poate fi plãtitã ºi numai de una de întreþinere lunarã, stabilitã ca obligaþie de platã, este egalã cu
dintre acestea, care îºi asumã obligaþia de întreþinere.
costul mediu lunar de întreþinere.
(5) Sunt scutiþi de la plata contribuþiei de întreþinere susþinãtorii
Art. 6. Ñ (1) Când internarea într-o instituþie de asistenþã socialã
legali ai persoanelor internate în cãminele-atelier, precum ºi susþinã- este solicitatã de persoana în cauzã, aprobarea internãrii se acordã
torii legali ai bolnavilor neuropsihici asistaþi în cãminele-spital.
pe baza semnãrii, în prealabil, a unui angajament de platã, în care
(6) Pentru persoanele obligate la plata contribuþiei de întreþinere se înscriu datele privind persoana internatã ºi, dupã caz, persoana
la stabilirea cuantumului acesteia se iau în considerare toate venitu- care se obligã la plata contribuþiei de întreþinere.
rile nete provenind din salarii ºi din alte drepturi salariale, pensii, aju(2) Dacã cei obligaþi la platã (asistatul, soþul/soþia, copiii sau
tor de ºomaj, ajutor de integrare profesionalã, alocaþie de sprijin, pãrinþii) nu au posibilitatea materialã de a se angaja la plata inteajutoare ºi indemnizaþii cu caracter permanent, acordate potrivit legii, gralã a costului întreþinerii, aceºtia vor prezenta documentele neceîncasãri bãneºti de la societãþile ºi asociaþiile agricole, veniturile obþi- sare în vederea calculãrii contribuþiei de întreþinere potrivit
nute din activitãþile de valorificare a produselor agricole ºi a celor prevederilor prezentei metodologii. Dupã stabilirea persoanelor obliprovenite din industria casnicã ºi meºteºugãreascã, din exercitarea gate la platã ºi a cuantumului sumelor ce le revine de plãtit, se
meseriilor, din vânzãri ºi închirieri de locuinþe ºi terenuri, din prestãri întocmeºte un angajament de platã pentru fiecare dintre acestea, cu
menþionarea sumelor respective.
de servicii, precum ºi din orice alte venituri realizate.
Art. 7. Ñ (1) Înaintea internãrii fiecare dintre cei obligaþi la plata
Art. 4. Ñ La stabilirea contribuþiei de întreþinere în sarcina percontribuþiei de întreþinere
un angajament
de platã, Only
care
soanelor asistate se by
procedeazã
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constituie titlu executoriu, în condiþiile legii. Modelul este prevãzut în
anexa la prezenta metodologie.
(2) Angajamentul de platã se întocmeºte în trei exemplare, dintre
care: un exemplar se ataºeazã la dosarul asistatului, un exemplar se
transmite persoanei obligate la plata contribuþiei de întreþinere, iar cel
de-al treilea exemplar se remite organului care urmeazã sã facã reþinerile sau care urmãreºte plata contribuþiei de întreþinere.
(3) Sumele reprezentând contribuþiile de întreþinere lunare, datorate de persoanele obligate la platã, se reþin de instituþia de asistenþã
socialã în cazul în care cel obligat la platã este pensionar; în celelalte cazuri plata se face la organele financiare în a cãror razã de
activitate se aflã domiciliul persoanelor obligate la platã, care vor
urmãri ºi încasarea sumelor.
(4) Organele care fac reþinerea sau urmãrirea plãþii contribuþiilor
de întreþinere confirmã în scris instituþiilor de asistenþã socialã respective luarea în evidenþã a acestora, precum ºi cazurile în care, din
diferite motive, reþinerea sau urmãrirea nu mai este posibilã.
(5) Instituþiile de asistenþã socialã au obligaþia sã informeze persoanele obligate la plata contribuþiei de întreþinere ori de câte ori
intervin modificãri ale cuantumului contribuþiilor sau încetarea plãþii
acestora.
(6) Plata contribuþiilor de întreþinere din pensiile sau ajutoarele
acordate de organizaþii din strãinãtate se face direct instituþiei de
asistenþã socialã. Aceastã precizare se înscrie în angajamentul de
platã.
Art. 8. Ñ (1) Contribuþia de întreþinere se stabileºte de cãtre
direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã teritorialã sau, dupã
caz, de inspectoratul teritorial de stat pentru handicapaþi, care aprobã
internarea în instituþia de asistenþã socialã, ºi se consemneazã în
angajamentul de platã semnat de persoana care se obligã sã facã
plata. În angajamentul de platã se menþioneazã ºi consimþãmântul
persoanei care urmeazã sã achite contribuþia de întreþinere, în condiþiile majorãrii cuantumului acesteia ca urmare a indexãrii veniturilor ºi
a modificãrii costului lunar de întreþinere. În angajamentul de platã se
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menþioneazã ºi obligaþia de a aduce la cunoºtinþã instituþiilor de asistenþã socialã orice modificare intervenitã în situaþia veniturilor personale sau ale familiei asistatului.
(2) Recalcularea contribuþiei de întreþinere dupã internare, ca
urmare a modificãrilor veniturilor persoanei internate sau ale persoanelor obligate la plata contribuþiei de întreþinere, se efectueazã de
instituþia de asistenþã socialã.
(3) În vederea stabilirii contribuþiei de întreþinere, dosarul persoanei asistate va cuprinde, pe lângã documentaþia necesarã internãrii, ºi
actele privind starea civilã, componenþa familiei ºi situaþia materialã a
celui internat, precum ºi a persoanelor din familie sau a susþinãtorilor
legali care pot fi obligaþi la platã, astfel:
a) copii de pe certificatele de naºtere ºi de cãsãtorie ale persoanei asistate, ale pãrinþilor, ale copiilor, ale soþului sau soþiei, dupã
caz;
b) declaraþie privind lipsa susþinãtorilor legali, dupã caz;
c) acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinþã de salariu, talon de pensie, adeverinþe de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, dupã caz, declaraþia pe propria
rãspundere cã nu are venituri, legalizatã;
d) copii de pe hotãrâri judecãtoreºti actualizate, prin care s-au
stabilit obligaþii de întreþinere ale unor persoane în favoarea sau în
obligaþia celui asistat, dacã este cazul;
e) copii de pe eventualele hotãrâri judecãtoreºti actualizate, prin
care cei care datoreazã plata contribuþiei de întreþinere au stabilite
obligaþii de întreþinere ºi faþã de alte persoane;
f) anchetã socialã privind situaþia persoanei asistate ºi a familiei
acesteia.
(4) Sumele încasate cu titlu de contribuþie de întreþinere se varsã
în termen de 3 zile la bugetul de stat sau, dupã caz, la bugetul local
al unitãþii administrativ-teritoriale din care este finanþatã instituþia de
asistenþã socialã.
ANEXÃ
la metodologie

ANGAJAMENT DE PLATÃ

Subsemnatul(a)....................................................., domiciliat(ã) în1)..............................................., în calitate
de2)................................................, cu începere de la data de ................... mã oblig sã plãtesc suma de
......................................................, reprezentând contribuþia de întreþinere stabilitã de3).......................................
pentru4)........................................., asistat în5)............................................................ .
În cazul în care intervin majorãri ale cuantumului contribuþiei de întreþinere, mã oblig sã plãtesc suma
stabilitã.
Suma de mai sus se va reþine lunar din venitul subsemnatului de cãtre ................................. a judeþului/municipiului ............................. sau va fi urmãritã la platã prin6)......................................... .
Mã angajez pe propria rãspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea locului de muncã, a
domiciliului sau a veniturilor sã o comunic, în cel mult 15 zile, instituþiei de asistenþã socialã pentru care am
subscris prezentul angajament.
Întocmit în7)........................................., la data de ....................., în trei exemplare dintre care am primit
un exemplar.
Semnãtura8) ............................
Completat ºi semnat în faþa noastrã,
Semnãtura9).............................
Se completeazã cu:

1)

Adresa exactã (localitatea, judeþul, strada, numãrul etc.).
Asistat, soþ, soþie, fiu, fiicã, mamã, tatã, dupã caz.
3) Denumirea instituþiei de asistenþã socialã care a calculat contribuþia de întreþinere (direcþia generalã de muncã ºi protecþie
socialã teritorialã, inspectoratul teritorial de stat pentru persoanele cu handicap sau instituþia de asistenþã socialã).
4) Numele persoanei asistate.
5) Denumirea ºi sediul instituþiei de asistenþã socialã.
6) Administraþia financiarã a judeþului/municipiului/sectorului.............................. .
7) Localitatea.
8) Semnãtura persoanei care se obligã la platã.
9) Semnãtura conducãtorului instituþiei de asistenþã socialã.
2)
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL CULTURII

ORDIN
privind modificarea ºi completarea Ordinului ministrului culturii nr. 2.066/1997
Ministrul culturii,
în temeiul dispoziþiilor Hotãrârii Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Culturii,
în baza prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 9/1997, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 108/1997 ºi modificatã prin ordonanþele de urgenþã ale Guvernului nr. 30/1997 ºi nr. 52/1998,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Alineatul 2 al punctului 1 din Ordinul ministrului culturii nr. 2.066 din 21 noiembrie 1997 privind aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome a
Imprimeriilor, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 334 din 28 noiembrie 1997, se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins:
”Corespunzãtor Programului de restructurare a Regiei
Autonome a Imprimeriilor în Compania Naþionalã a
Imprimeriilor ”CoresiÒ Ñ S.A., întocmit pe baza metodolo-

giei elaborate de Consiliul pentru Reformã, cu asistenþa ºi
sub îndrumarea specialiºtilor acestuia, se disponibilizeazã
un numãr de 409 persoane, conform anexei care face
parte integrantã din prezentul ordin.Ò
Art. II. Ñ Anexa la ordinul ministrului culturii nr. 2.066
din 21 noiembrie 1997 se completeazã cu anexa*) la prezentul ordin.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Bucureºti, 4 iunie 1999.
Nr. 2.024.
*) Anexa se comunicã pãrþilor interesate.
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