Anul XIV Ñ Nr. 289

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Luni, 29 aprilie 2002

SUMAR
Nr.

227.

334.

50.

Pagina
LEGI ªI DECRETE
Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân......
Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fãrã stãpân .............................

1Ð3

3

ORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ñ Ordonanþã de urgenþã pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanþare referitoare la Programul operaþional de þarã PHARE

LEGI

Nr.

ªI

51.

Pagina
1997, Programul naþional PHARE 1998, Programul
PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de
mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998,
Programul pentru restructurarea întreprinderilor ºi
reconversie profesionalã (RICOP), Programul
naþional PHARE 1999 Ñ partea a II-a...................

4Ð8

Ñ Ordonanþã de urgenþã privind mãsuri pentru
susþinerea ºi urgentarea acþiunilor de reducere a
riscului seismic al clãdirilor de locuit multietajate,
încadrate în clasa I de risc seismic ºi care
prezintã pericol public .............................................

8

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din
13 decembrie 2001, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:

2. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Câinii fãrã stãpân vor fi capturaþi ºi transportaþi în adãposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor
fãrã stãpân, unde vor fi cazaþi o perioadã de 14 zile, cu
respectarea normelor prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2.Ò

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Consiliile locale ale unitãþilor administrativ-teritoriale au obligaþia de a înfiinþa, în funcþie de necesitãþi, în
termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã, servicii specializate pentru
gestionarea câinilor fãrã stãpân.Ò

3. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ (1) Dupã examinarea lor de cãtre medicul
veterinar, câinii fãrã stãpân care sunt bolnavi cronici ºi
incurabili vor fi eutanasiaþi imediat ce au fost aduºi în
adãposturi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanþe
de urgenþã.
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(2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee
rapide ºi nedureroase a câinilor prevãzuþi la alin. (1) ori
care nu au fost revendicaþi sau adoptaþi în condiþiile ºi în
termenele stabilite prin prezenta ordonanþã de urgenþã.Ò
4. La articolul 7, alineatele (1) ºi (3) vor avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 7. Ñ (1) În situaþia în care, dupã expirarea termenului de cazare prevãzut la art. 4, câinii nu au fost revendicaþi sau adoptaþi conform anexelor nr. 4 ºi 5, aceºtia vor
fi eutanasiaþi.
.............................................................................................
(3) Câinii nerevendicaþi în termen de 7 zile pot fi
adoptaþi de persoane fizice sau de cãtre centrele de
adopþie special amenajate ºi organizate în acest scop.Ò
5. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ (1) Încredinþarea câinilor spre adopþie se face
numai dupã ce aceºtia au fost sterilizaþi, vaccinaþi antirabic, deparazitaþi ºi identificaþi prin cele douã metode concomitente: tatuare ºi aplicarea zgãrzii cu plãcuþã numerotatã.
Câinii revendicaþi nu vor fi sterilizaþi.
(2) Revendicarea sau adopþia câinilor de cãtre solicitanþi
se va face pe baza declaraþiei-angajament, al cãrei model
este prevãzut în anexele nr. 4 ºi 5, cu achitarea unei taxe
care reprezintã cheltuielile medicale ºi de întreþinere, al
cãrei cuantum se stabileºte prin hotãrâre a consiliului
local.Ò
6. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ Toate serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân vor þine registre speciale vizate de
medicul veterinar concesionar al activitãþii de asistenþã
sanitarã veterinarã, în care se vor menþiona urmãtoarele:
data capturãrii, data ºi ora cazãrii în adãpost, caracteristicile individuale ale animalului, numãrul de câini prinºi,
revendicaþi, adoptaþi, eutanasiaþi, motivul eutanasierii, substanþa utilizatã ºi numele persoanei care realizeazã eutanasia, numãrul de tatuaj, numãrul fiºei de adopþie, data
vaccinãrii antirabice, data sterilizãrii, data predãrii cadavrelor la societãþile ce vor executa incinerarea, precum ºi persoanele care au instrumentat manoperele respective.Ò

11. La anexa nr. 1 lit. E, punctele 2, 5 ºi 6 vor avea
urmãtorul cuprins:
”2. Vehiculele trebuie sã ofere câinilor siguranþã, securitate, protecþie împotriva intemperiilor naturii ºi aerisire adecvatã. Fiecare câine trebuie sã aibã o cuºcã separatã.
Trebuie sã existe o cuºcã separatã pentru câinii morþi ºi
pentru câinii bolnavi.
............................................................................................
5. ªoferii vehiculelor trebuie sã fie instruiþi sã acorde
ajutor câinilor bolnavi ºi rãniþi.
6. Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de
transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor
în suferinþã.Ò
12. La anexa nr. 2 lit. A, punctul 4 va avea urmãtorul
cuprins:
”4. Personalul calificat poate captura câinii cu crose
speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor
folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având
la capãt o buclã care poate sã gliseze sau care se poate
strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei
calificate sã þinã câinele la distanþã ºi sã îl poatã manipula.
Bucla trebuie fixatã la lãrgimea doritã, pentru a se evita
strangularea câinelui, mecanismul de declanºare rapidã
fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgenþã
sau atunci când este pus într-o cuºcã. De asemenea,
câinii mai pot fi capturaþi cu ajutorul cuºtilor-capcanã, în
care se introduce mâncare ºi care sunt dotate cu uºi
mobile care cad dupã intrarea câinelui în cuºcã, aflate pe
sol ºi apoi încãrcate în autovehicul.Ò
13. La anexa nr. 2 lit. B, punctul 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”1. Câinii docili pot fi transportaþi pânã la adãposturi în
vehicule închise de tip camionetã. Câinii se vor transporta
în cuºti individuale.Ò
14. Anexa nr. 3 va avea urmãtorul cuprins:
”ANEXA Nr. 3
EUTANASIEREA CÂINILOR

7. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ Acþiunile de capturare, adãpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopþie ºi eutanasie se vor
face ºi în prezenþa reprezentanþilor societãþilor de protecþie
a animalelor, în cazul în care aceºtia solicitã acest lucru,
în baza unui program orar prestabilit.Ò
8. La articolul 14, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
”a) nerespectarea dispoziþiilor art. 1, art. 2 alin. (1),
art. 3, art. 4, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1),
art. 9 ºi 10, precum ºi a condiþiilor prevãzute în declaraþiaangajament, cu amendã de la 10.000.000 lei la
25.000.000 lei;Ò
9. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 17. Ñ Anexele nr. 1Ñ5 fac parte integrantã din
prezenta ordonanþã de urgenþã.Ò
10. La anexa nr. 1 lit. D, punctul 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”2. Hrana trebuie sã fie întotdeauna proaspãtã. Hrana
va fi administratã individual ºi supravegheat.Ò

1. Se recomandã pentru a fi eutanasiaþi câinii care nu
au fost revendicaþi sau care nu au putut fi adoptaþi.
Eutanasia se recomandã, de asemenea, în cazul câinilor
care prezintã boli cronice incurabile.
2. Eutanasierea câinilor se efectueazã de cãtre un
medic veterinar.
3. Eutanasierea câinilor se realizeazã numai prin utilizarea barbituricelor, injectate intravenos numai dupã pierderea cunoºtinþei câinelui indusã prin anestezie. Câinii vor fi
asistaþi pânã la constatarea decesului. Barbituricele nu trebuie sã fie injectate pe cale intramuscularã sau subcutanatã. Pentru câinii nou-nãscuþi calea de administrare care
se utilizeazã este cea peritonealã. Produsele narcotice pot
fi administrate ºi pe cale oralã.
4. Medicul veterinar este singura persoanã care poate
avea acces la barbiturice ºi care poate decide în privinþa
utilizãrii medicamentelor periculoase.Ò
15. Titlul anexei nr. 4 va avea urmãtorul cuprins:
”FORMULAR DE ADOPÞIE/REVENDICAREÒ
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16. Dupã anexa nr. 4 se introduce anexa nr. 5 cu urmãtorul cuprins:
”ANEXA Nr. 5
F O R M U L A R D E A D O P Þ I E/R E V E N D I C A R E

Subscrisa societate ................................, cu sediul în ................................, str. .......................
nr. ........., sectorul/judeþul ...................................., telefon ............................., înregistratã la Oficiul
registrului comerþului ................................ sub nr. ......................., reprezentatã de .............................
în calitate de ..........................................., legitimat cu BI/CI seria ......... nr. ....................................,
eliberat(ã) de .................................... la data de .........................., se angajeazã sã adopte un
numãr de ............................. câini, identificaþi cu numerele de tatuaj .........................., adãpostiþi de
Serviciul de gestionare a câinilor fãrã stãpân, în urmãtoarele condiþii:
1. sã respect normele de îngrijire ºi hrãnire a câinelui;
2. sã prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenþia
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. sã anunþ Serviciul de gestionare a câinilor fãrã stãpân, în cazul decesului sau al
înstrãinãrii acestuia;
4. sã nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, sã îl predau Serviciului
de gestionare a câinilor fãrã stãpân;
5. sã achit Serviciului de gestionare a câinilor fãrã stãpân, taxa care reprezintã cheltuielile
medicale ºi de întreþinere aferente cazãrii câinelui.
Data .........
Semnãtura reprezentantului societãþii
........................................

Semnãtura reprezentantului
Serviciului de gestionare a câinilor fãrã stãpân
........................................Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 227.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 155/2001
privind aprobarea programului de gestionare
a câinilor fãrã stãpân
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 334.
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ORDONANÞE

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanþare referitoare
la Programul operaþional de þarã PHARE 1997, Programul naþional PHARE 1998, Programul PHARE
privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare
(Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor
ºi reconversie profesionalã (RICOP), Programul naþional PHARE 1999 Ñ partea a II-a
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României

adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

Art. 1. Ñ Se ratificã Addendumul dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la
14 decembrie 2001, la Memorandumul de finanþare a
Programului operaþional de þarã PHARE 1997, semnat la
Bucureºti la 19 decembrie 1997, prevãzut în anexa
nr. 1.
Art. 2. Ñ Se ratificã Addendumul dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la
13 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanþare privind
Programul naþional PHARE 1998, semnat la Bruxelles la
20 octombrie 1998, prevãzut în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Se ratificã Addendumul dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la
27 decembrie 2001, la Memorandumul de finanþare privind
Programul naþional PHARE 1998, semnat la Bruxelles la
20 octombrie 1998, prevãzut în anexa nr. 3.
Art. 4. Ñ Se ratificã Addendumul dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la
13 martie 2002, la Memorandumul de finanþare privind
Programul naþional PHARE 1998, semnat la Bruxelles la
20 octombrie 1998, prevãzut în anexa nr. 4.
Art. 5. Ñ Se ratificã Addendumul dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la
10 decembrie 2001, la Memorandumul de finanþare PHARE
dintre Comisia Europeanã ºi Guvernul României privind

Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul
1998, semnat la Bucureºti la 24 decembrie 1998, prevãzut
în anexa nr. 5.
Art. 6. Ñ Se ratificã Addendumul dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la
26 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanþare PHARE
privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru
anul 1998, semnat la Bucureºti la 24 decembrie 1998,
prevãzut în anexa nr. 6.
Art. 7. Ñ Se ratificã Addendumul dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la
26 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la
Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor ºi
reconversie profesionalã (RICOP), semnat la Bucureºti la
30 decembrie 1999, prevãzut în anexa nr. 7.
Art. 8. Ñ Se ratificã Addendumul dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la
26 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la
Programul naþional PHARE 1999 Ñ partea a II-a, semnat
la Bucureºti la 30 decembrie 1999, prevãzut în anexa
nr. 8.
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1Ñ8 fac parte integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul integrãrii europene,
Hildegard Carola Puwak
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Niculescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 18 aprilie 2002.
Nr. 50.

ANEXA Nr. 1
A D D E N D U M*)

la Memorandumul de finanþare RO9703Ñ9713
Programul operaþional de þarã PHARE 1997
În cadrul asistenþei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pe baza bugetului PHARE pe anul 1997 al
Programului operaþional de þarã pentru România.
ARTICOLUL 1
Natura ºi obiectul
Memorandumul de finanþare RO9703Ñ9713, semnat la
19 decembrie 1997, se modificã dupã cum urmeazã: perioada de
*) Traducere.

platã pentru proiectul RO9705.02 ”Sistem judiciar Ñ Crearea unei
biblioteci legale, a unui sistem de documentare ºi cazuisticã ºi a
unui sistem de management al documentelorÒ se extinde cu
11 luni, pânã la data de 30 noiembrie 2002.

5

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 289/29.IV.2002
ARTICOLUL 2
Toate celelalte prevederi ºi condiþii ale Memorandumului de
finanþare RO9703Ñ9713 iniþial rãmân neschimbate.

Intrarea în vigoare

ARTICOLUL 3
Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9703Ñ9713
s-a întocmit în douã exemplare în limba englezã.

Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9703Ñ9713
va intra în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele
pãrþi.

ARTICOLUL 4

Bucureºti, 14 decembrie 2001
Pentru Beneficiar,
Hildegard Carola Puwak,
ministrul integrãrii europene,
coordonatorul naþional al asistenþei

Bucureºti, 14 decembrie 2001
Pentru Comunitate,
Jonathan Scheele,
ºeful Delegaþiei Comisiei Europene în România
ANEXA Nr. 2
A D D E N D U M*)

la Memorandumul de finanþare RO9803Ñ9807
Programul naþional PHARE 1998
În cadrul asistenþei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pe baza bugetului PHARE pe anul 1998 al
Programului naþional PHARE pentru România.
ARTICOLUL 1
Natura ºi obiectul
Memorandumul de finanþare RO9803Ñ9807, semnat la
20 octombrie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:
Ñ Perioada de platã pentru Proiectul RO9803.01
”Îmbunãtãþirea situaþiei populaþiei rromeÒ se extinde cu 6 luni,
pânã la data de 30 iunie 2002.
Ñ Perioada de platã pentru Proiectul RO9804.01 ”Proiect de
dezvoltare instituþionalã pentru Ministerul Finanþelor (ªcoala de
finanþe publice, monitorizarea capacitãþii instituþionale de a dezvolta politici economice)Ò se extinde cu 3 luni, pânã la data de
31 martie 2002.
Ñ Perioada de platã pentru Proiectul RO9804.04 ”Întãrirea
capacitãþii instituþionale ºi administrative de gestionare a politicii de
mediu în România, în conformitate cu acquisul comunitarÒ se
extinde cu 3 luni, pânã la data de 31 martie 2002.
Ñ Perioada de platã pentru Proiectul RO9804.05 ”Reforma
administraþiei publice (sprijin pentru Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici, sprijin pentru Departamentul afacerilor europene)Ò se
extinde cu 6 luni, pânã la data de 30 iunie 2002.
Ñ Perioada de platã pentru Proiectul RO9805.01 ”Integrarea
României în piaþa internã: Îmbunãtãþirea cadrului competitiv pentru
asigurarea serviciilor publiceÒ se extinde cu 3 luni, pânã la data
de 31 martie 2002.
Ñ Perioada de platã pentru Proiectul RO9805.02 ”Instituþii
legate de piaþa internã (Banca Naþionalã a României ºi C.E.C.)

(Implementarea auditului operaþional ºi a restructurãrii C.E.C., dezvoltarea capacitãþii instituþionale ºi de supraveghere a B.N.R.,
asistenþã tehnicã pentru B.N.R. pentru sistemul informatic de
management ºi informatizarea contabilitãþii)Ò se extinde cu 3 luni,
pânã la data de 31 martie 2002.
Ñ Perioada de platã pentru Proiectul RO9806.01 ”Proiect de
dezvoltare instituþionalã pentru Ministerul de InterneÒ se extinde cu
6 luni, pânã la data de 30 iunie 2002.
Ñ Perioada de platã pentru Proiectul RO9807.01 ”Politicã regionalã ºi de coeziune (sistem de management pentru Agenþia
SAPARD)Ò se extinde cu 3 luni, pânã la data de 31 martie 2002.
Ñ Perioada de platã pentru Proiectul RO9807.01 ”Politicã regionalã ºi de coeziune (program special de pregãtire acþiuni de dezvoltare ruralã)Ò se extinde cu 6 luni, pânã la data de 30 iunie 2002.
ARTICOLUL 2
Toate celelalte prevederi ºi condiþii ale Memorandumului de
finanþare RO9803Ñ9807 iniþial rãmân neschimbate.
ARTICOLUL 3
Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9803Ñ9807
s-a întocmit în douã exemplare în limba englezã.
ARTICOLUL 4
Intrarea în vigoare
Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9803Ñ9807 va
intra în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrþi.
Bucureºti, 13 noiembrie 2001
Pentru Comunitate,
Jonathan Scheele,
ºeful Delegaþiei Comisiei Europene în România

Bucureºti, 13 noiembrie 2001
Pentru Beneficiar,
Hildegard Carola Puwak,
ministrul integrãrii europene,
coordonatorul naþional al asistenþei

ANEXA Nr. 3
A D D E N D U M*)
la Memorandumul de finanþare RO9803Ñ9807

Programul naþional PHARE 1998
În cadrul asistenþei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pe baza bugetului PHARE pe anul 1998 al
Programului naþional PHARE pentru România.
ARTICOLUL 1
Natura ºi obiectul
Memorandumul de finanþare RO9803Ñ9807, semnat la
20 octombrie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:
Ñ perioada de platã pentru componenta RO9805.01
”Integrarea României în piaþa internã (Privatizare în sectorul de
*) Traducere.

distribuþie a energiei)Ò se extinde cu 6 luni, pânã la data de
30 iunie 2002;
Ñ perioada de platã pentru Proiectul RO9807.02 ”Reabilitarea
drumurilor naþionaleÒ se extinde cu 9 luni, pânã la data de
30 septembrie 2004.
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ARTICOLUL 2
Toate celelalte prevederi ºi condiþii ale Memorandumului de
finanþare RO9803Ñ9807 iniþial rãmân neschimbate.

Intrarea în vigoare

ARTICOLUL 3
Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9803Ñ9807
s-a întocmit în douã exemplare în limba englezã.

Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9803Ñ9807 va
intra în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrþi.

Bucureºti, 27 decembrie 2001
Pentru Beneficiar,
Hildegard Carola Puwak,
ministrul integrãrii europene,
coordonatorul naþional al asistenþei

ARTICOLUL 4

Bucureºti, 27 decembrie 2001
Pentru Comunitate,
Jonathan Scheele,
ºeful Delegaþiei Comisiei Europene în România

ANEXA Nr. 4
A D D E N D U M*)
la Memorandumul de finanþare RO 9803Ñ9807

Programul naþional PHARE 1998
În cadrul asistenþei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pe baza bugetului PHARE pe anul 1998 al
Programului naþional PHARE pentru România.
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2
Toate celelalte prevederi ºi condiþii ale Memorandumului de
finanþare RO9803Ñ9807 iniþial rãmân neschimbate.

Natura ºi obiectul
Memorandumul de finanþare RO 9803Ñ9807, semnat la
20 octombrie 1998, se modificã dupã cum urmeazã: perioada de
platã pentru Proiectul RO9804.01 ”Proiect de dezvoltare

ARTICOLUL 3
Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9803Ñ9807
s-a întocmit în douã exemplare în limba englezã.
ARTICOLUL 4
Intrarea în vigoare

instituþionalã pentru Ministerul Finanþelor (Monitorizarea capacitãþii
instituþionale de a dezvolta politici economice Ñ Monitorizarea
Planului de acþiune al Guvernului pentru perioada 2001Ñ2004)Ò
se extinde cu 3 luni, pânã la data de 30 iunie 2002.
Bucureºti, 13 martie 2002
Pentru Beneficiar,
Hildegard Carola Puwak,
ministrul integrãrii europene,
coordonatorul naþional al asistenþei

Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9803Ñ9807 va
intra în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrþi.
Bucureºti, 13 martie 2002
Pentru Comunitate,
Jonathan Scheele,
ºeful Delegaþiei Comisiei Europene în România

ANEXA Nr. 5
A D D E N D U M*)
la Memorandumul de finanþare RO9808

Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998
În cadrul asistenþei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pe baza bugetului PHARE pe anul 1998
pentru Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pentru România.
ARTICOLUL 1
Natura ºi obiectul
Memorandumul de Finanþare RO9808, semnat la 24 decembrie
1998, se modificã dupã cum urmeazã: perioada de platã a
Programului RO9808 se extinde cu 9 luni, pânã la data de
30 septembrie 2004.
ARTICOLUL 2
Toate celelalte prevederi ºi condiþii ale Memorandumului de
finanþare RO9808 iniþial rãmân neschimbate.
Bucureºti, 10 decembrie 2001
Pentru Beneficiar,
Hildegard Carola Puwak,
ministrul integrãrii europene,
coordonatorul naþional al asistenþei
*) Traducere.

ARTICOLUL 3
Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9808 s-a întocmit în douã exemplare în limba englezã.
ARTICOLUL 4
Intrarea în vigoare
Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9808 va intra
în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrþi.
Bucureºti, 10 decembrie 2001
Pentru Comunitate,
Jonathan Scheele,
ºeful Delegaþiei Comisiei Europene în România
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ANEXA Nr. 6
A D D E N D U M*)

la Memorandumul de finanþare RO9809
Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998
În cadrul asistenþei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pentru Programul ”Facilitatea de recuperare
(Pre-Ins Facility) pentru RomâniaÒ pe baza bugetului PHARE pe anul 1998.
ARTICOLUL 1
Natura ºi obiectul
Memorandumul de finanþare RO9809, semnat la 24 decembrie
1998, se modificã dupã cum urmeazã: perioada de platã a
Programului RO9809 se extinde cu 12 luni, pânã la data de
31 decembrie 2002.
ARTICOLUL 2
Toate celelalte prevederi ºi condiþii ale Memorandumului de
finanþare RO9809 iniþial rãmân neschimbate.

ARTICOLUL 3
Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9809 s-a întocmit în douã exemplare în limba englezã.
ARTICOLUL 4
Intrarea în vigoare
Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9809 va intra
în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrþi.

Bucureºti, 26 noiembrie 2001
Pentru Beneficiar,
Hildegard Carola Puwak,
ministrul integrãrii europene,
coordonatorul naþional al asistenþei

Bucureºti, 26 noiembrie 2001
Pentru Comunitate,
Jonathan Scheele,
ºeful Delegaþiei Comisiei Europene în România
ANEXA Nr. 7

A D D E N D U M*)
la Memorandumul de finanþare RO9904

Restructurarea întreprinderilor ºi reconversie profesionalã (RICOP)
În cadrul asistenþei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pentru Programul ”Restructurarea întreprinderilor ºi reconversie profesionalã (RICOP)Ò pe baza bugetului PHARE pe anul 1999.
ARTICOLUL 1
Natura ºi obiectul
Memorandumul de finanþare RO9904, semnat la 30 decembrie
1999, se modificã dupã cum urmeazã:
Ñ perioada de contractare a Programului RO9904 se extinde
cu 12 luni, pânã la data de 31 decembrie 2002;
Ñ perioada de platã a Programului RO9904 se extinde cu
12 luni, pânã la data de 31 decembrie 2003;
Ñ textul urmãtor:
”Pentru a acorda timp suficient ca toate contractele sã fie
implementate, toate mãsurile propuse în Planul de
restructurare ºi concedierile ce vor rezulta trebuie sã aibã loc
în primele 27 de luni de la semnarea memorandumului de
finanþare (i.e. înainte de data de 31 martie 2002).Ò
înlocuieºte textul original din memorandumul de finanþare, de
la punctul C (i) al cincilea paragraf:
”Pentru a acorda timp suficient ca toate contractele sã fie
implementate, toate mãsurile propuse în Planul de

restructurare ºi concedierile ce vor rezulta trebuie sã aibã loc
în primele 15 luni de la semnarea memorandumului de
finanþare.Ò
Aceastã modificare a textului memorandumului de finanþare se
va aplica retroactiv începând cu data de 1 aprilie 2001.
ARTICOLUL 2
Toate celelalte prevederi ºi condiþii ale Memorandumului de
finanþare RO9904 iniþial rãmân neschimbate.
ARTICOLUL 3
Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9904 s-a întocmit în douã exemplare în limba englezã.
ARTICOLUL 4
Intrarea în vigoare
Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9904 va intra
în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrþi.

Bucureºti, 26 noiembrie 2001
Pentru Beneficiar,
Hildegard Carola Puwak,
ministrul integrãrii europene,
coordonatorul naþional al asistenþei

Bucureºti, 26 noiembrie 2001
Pentru Comunitate,
Jonathan Scheele,
ºeful Delegaþiei Comisiei Europene în România
ANEXA Nr. 8
A D D E N D U M*)

la Memorandumul de finanþare RO9905Ñ9908
Programul naþional PHARE 1999 Ñ partea a II-a
În cadrul asistenþei PHARE pentru România prezentul addendum a fost întocmit pentru Programul naþional PHARE pentru
România pe baza bugetului PHARE pe anul 1999.
Natura ºi obiectul

copiluluiÒ se extinde cu 12 luni, pânã la data de 30 noiembrie
2003.

Memorandumul de finanþare RO9905Ñ9908, semnat la
30 decembrie 1999, se modificã dupã cum urmeazã: perioada de
platã pentru RO9905.02 ”Dezvoltarea serviciilor de protecþie a

ARTICOLUL 2
Toate celelalte prevederi ºi condiþii ale Memorandumului de
finanþare RO9905Ñ9908 iniþial rãmân neschimbate.

ARTICOLUL 1

*) Traducere.
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ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 4
Intrarea în vigoare

Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9905Ñ9908

Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9905Ñ9908 va
intra în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrþi.

s-a întocmit în douã exemplare în limba englezã.
Bucureºti, 26 noiembrie 2001
Pentru Beneficiar,
Hildegard Carola Puwak,
ministrul integrãrii europene,
coordonatorul naþional al asistenþei

Bucureºti, 26 noiembrie 2001
Pentru Comunitate,
Jonathan Scheele,
ºeful Delegaþiei Comisiei Europene în România

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind mãsuri pentru susþinerea ºi urgentarea acþiunilor de reducere a riscului seismic
al clãdirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic ºi care prezintã pericol public
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 1. Ñ (1) Programele de acþiuni pentru reducerea
riscului seismic al clãdirilor de locuit multietajate, încadrate
în clasa I de risc seismic ºi care prezintã pericol public,
aprobate în condiþiile legii, cuprind proiectarea ºi executarea
lucrãrilor de consolidare, precum ºi asigurarea surselor de
finanþare ºi a cazãrii temporare a persoanelor ºi a familiilor
pe perioada consolidãrilor.
(2) Asigurarea locuinþelor sociale cu destinaþia de
locuinþe de necesitate pentru cazarea temporarã a persoanelor ºi a familiilor pe perioada executãrii consolidãrilor
constituie acþiune complexã, de interes naþional, în contextul prevenirii urmãrilor dezastrelor naturale produse de
cutremure.
Art. 2. Ñ (1) Construcþiile cu destinaþia de locuinþã
începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 ºi nefinalizate
pânã la intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe de
urgenþã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din
prezenta ordonanþã de urgenþã, fac obiectul programelor de
acþiuni prevãzute la art. 1 ºi constituie utilitate publicã.
(2) Imobilele proprietate a persoanelor fizice ºi/sau juridice, prevãzute în anexã, vor primi destinaþia de locuinþe

de necesitate pentru cazarea temporarã a persoanelor ºi a
familiilor pe perioada executãrii consolidãrilor ºi se expropriazã în condiþiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea
pentru cauzã de utilitate publicã, intrând în proprietatea
publicã a statului.
(3) Pentru imobilele prevãzute la alin. (2) expropriator
este statul român prin Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei.
Art. 3. Ñ Lucrãrile pentru finalizarea imobilelor expropriate vor fi finanþate de Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, în baza documentaþiilor tehnice
aprobate, din alocaþii bugetare anuale pentru construcþia de
locuinþe ºi din alte surse legal constituite.
Art. 4. Ñ Imobilele expropriate se excepteazã de la
plata taxelor ºi impozitelor prevãzute de lege.
Art. 5. Ñ Anexa la prezenta ordonanþã de urgenþã
poate fi completatã prin hotãrâre a Guvernului, în funcþie
de programele de acþiuni pentru reducerea riscului seismic
al clãdirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de
risc seismic ºi care prezintã pericol public, aprobate în
condiþiile legii.
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ANEXÃ
LISTA

construcþiilor ce vor primi destinaþia de locuinþe de necesitate pentru cazarea temporarã
a persoanelor ºi a familiilor pe perioada executãrii consolidãrilor
Localitatea: municipiul Bucureºti:
1. bloc nr. 107, Piaþa Naþiunilor Unite nr. 9 (fosta str. Strãpungerea Mihai Vodã), sectorul 5;
2. bloc nr. 108, Piaþa Naþiunilor Unite nr. 8 (fosta str. Strãpungerea Mihai Vodã), sectorul 5.
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