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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind perdelele forestiere de protecþie
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Perdelele forestiere de protecþie sunt formaþiuni
cu vegetaþie forestierã, înfiinþate prin plantare, cu lungimi
diferite ºi lãþimi relativ înguste, amplasate la o anumitã distanþã unele faþã de altele sau faþã de un obiectiv, cu
scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dãunãtori.
Art. 2. Ñ Potrivit prezentei legi, perdelele forestiere de
protecþie sunt de urmãtoarele tipuri:
a) pentru protecþia terenurilor agricole contra factorilor
climatici dãunãtori ºi pentru ameliorarea condiþiilor climaterice din perimetrul apãrat;

b) antierozionale, de protejare a solului supus fenomenelor de eroziune;
c) pentru protecþia cãilor de comunicaþie ºi de transport,
în special împotriva înzãpezirilor;
d) pentru protecþia digurilor ºi a malurilor contra
curenþilor, viiturilor, gheþii ºi altele;
e) pentru protecþia localitãþilor ºi a diverselor obiective
economice ºi sociale.
Art. 3. Ñ (1) Perdelele forestiere de protecþie pot fi,
dupã caz, proprietate publicã sau privatã ºi constituie bun
de interes naþional.
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(2) Dreptul de proprietate asupra terenurilor cu perdele
forestiere de protecþie se exercitã în conformitate cu dispoziþiile prezentei legi.
Art. 4. Ñ (1) Înfiinþarea perdelelor forestiere de protecþie
în România reprezintã o cauzã de utilitate publicã.
(2) Reþeaua de perdele forestiere de protecþie formeazã
Sistemul naþional al perdelelor forestiere de protecþie.
Art. 5. Ñ Statul, prin autoritatea publicã centralã care
rãspunde de silviculturã ºi prin inspectoratele de regim silvic ºi cinegetic, exercitã controlul asupra modului de gospodãrire a perdelelor forestiere de protecþie.
Art. 6. Ñ (1) Dispoziþiile prezentei legi se aplicã ºi pentru crearea de cordoane forestiere.
(2) Cordoanele forestiere sunt constituite din plantaþii de
arbori ºi arbuºti forestieri, care unesc trupuri de pãdure
sau reþele de perdele forestiere de protecþie, aflate la distanþe de pânã la 10 km unele de altele. Ele pot avea
lãþimi de pânã la 30 m ºi se amplaseazã la marginea tarlalelor cultivate agricol, de-a lungul drumurilor existente, al
digurilor ºi malurilor sau în jurul localitãþilor. În acest cazuri
cordoanele forestiere constituie ele însele perdele forestiere
de protecþie ºi preiau funcþiile de protecþie ale acestora.
CAPITOLUL II
Identificarea zonelor în care sunt necesare perdele
forestiere de protecþie, amplasarea ºi înfiinþarea acestora
Art. 7. Ñ (1) Perdelele forestiere de protecþie a terenurilor agricole se înfiinþeazã în zonele din Câmpia Românã,
Câmpia Tisei, Lunca Dunãrii ºi Podiºul Dobrogei, afectate
frecvent de fenomene de secetã. Amplasarea se face pe
bazã de documentaþii tehnice, de regulã în reþele rectangulare, în mod eºalonat, în ordinea urgenþelor, prioritate
având terenurile situate în zonele cele mai aride.
(2) Perdelele forestiere antierozionale se realizeazã în
toate zonele þãrii, pe terenuri aflate în diferite grade de
degradare. Procedura de identificare ºi de împãdurire a
terenurilor degradate este prevãzutã în Ordonanþa
Guvernului nr. 81/1998 privind unele mãsuri pentru ameliorarea prin împãdurire a terenurilor degradate, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 107/1999. În aceastã
categorie se încadreazã ºi terenurile cu nisipuri mobile,
care necesitã lucrãri de împãdurire pentru fixarea lor.
(3) Perdelele forestiere pentru protecþia cãilor de comunicaþie ºi de transport se înfiinþeazã de o parte sau de alta
a acestora, pe porþiunile afectate frecvent de depuneri
masive de zãpadã.
(4) Perdelele forestiere pentru protecþia digurilor ºi a
malurilor contra curenþilor, viiturilor ºi sloiurilor de gheaþã se
realizeazã de-a lungul acestora în aliniamente rectangulare,
pe lãþimi ºi lungimi diferite, în funcþie de orografia terenului,
viteza curentului apei, de înãlþimea valurilor ºi de forþa de
împingere a gheþurilor.
(5) Perdelele forestiere pentru protecþia localitãþilor ºi a
diverselor obiective economice ºi sociale se realizeazã în
jurul comunitãþilor urbane ºi rurale, al unitãþilor industriale
poluante, al unor obiective economice, sociale, culturale ºi
strategice.
Art. 8. Ñ (1) Înfiinþarea perdelelor forestiere de protecþie
se fundamenteazã pe bazã de studii întocmite de institute
ºi staþiuni de cercetare agricolã ºi silvicã, sub conducerea
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice ”Gheorghe IonescuªiºeºtiÒ.
(2) Întocmirea documentaþiilor tehnico-economice pentru
înfiinþarea perdelelor forestiere de protecþie se face de
Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri Silvice, de staþiunile de

cercetare din subordinea acestuia, precum ºi de alte
organe de specialitate.
(3) Documentaþiile pentru înfiinþarea perdelelor forestiere
de protecþie vor cuprinde studii tehnico-economice ºi de
execuþie, precizând:
a) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protecþie;
b) elementele tehnice necesare în vederea instalãrii perdelelor forestiere de protecþie: orientarea, lãþimea ºi distanþa dintre perdelele forestiere de protecþie, schemele de
plantare, speciile indicate pentru împãduriri;
c) metodele de regenerare, refacere, ameliorare ºi îngrijire a perdelelor forestiere de protecþie;
d) investiþia specificã pentru fiecare tip de perdea forestierã de protecþie, precum ºi alte date necesare.
(4) Avizarea documentaþiilor tehnico-economice se face
în comisii mixte, la care participã reprezentanþi ai beneficiarilor, ai proiectantului ºi ai executantului, ai ministerelor
de resort, ai Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
”Gheorghe Ionescu-ªiºeºtiÒ ºi ai unitãþilor administrativteritoriale.
Art. 9. Ñ (1) Înfiinþarea perdelelor forestiere de protecþie
este obligatorie, atât pentru persoanele fizice, cât ºi pentru
cele juridice, în cazurile în care, prin studiile întocmite de
instituþiile prevãzute la art. 8 alin. (1), se prevede expres
necesitatea realizãrii acestora prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Perdelele forestiere de protecþie, înfiinþate cu acceptul proprietarilor de terenuri agricole ºi finanþate cu sursele
prevãzute la art. 18, rãmân în proprietatea acestora.
(3) În cazurile în care persoanele fizice ºi juridice, care
deþin terenurile agricole proprietate privatã, nu sunt de
acord cu executarea lucrãrilor de înfiinþare a perdelelor
forestiere de protecþie a cãror necesitate a rezultat din studiile întocmite în acest scop, Guvernul, la propunerea
ministerelor interesate, va supune Parlamentului propunerea
de expropriere prin lege, în regim de urgenþã, pentru utilitate publicã, a terenurilor respective, dupã o dreaptã ºi
prealabilã despãgubire, prin hotãrâre judecãtoreascã.
(4) În situaþia prevãzutã la alin. (3) perdelele forestiere
de protecþie astfel înfiinþate fac parte din domeniul public
al statului ºi vor fi administrate de structuri silvice.
Art. 10. Ñ (1) Terenurile care se împãduresc în scopul
realizãrii de perdele forestiere de protecþie îºi schimbã folosinþa de la categoria actualã la categoria de terenuri cu
vegetaþie forestierã situatã în afara fondului forestier
naþional.
(2) Schimbarea folosinþei, conform prevedereilor alin. (1),
este scutitã de orice taxã.
CAPITOLUL III
Gospodãrirea perdelelor forestiere de protecþie
Art. 11. Ñ Perdelele forestiere de protecþie sunt supuse
unor norme tehnice silvice, elaborate în condiþiile art. 35,
având ca finalitate asigurarea gestionãrii durabile a acestora, în vederea exercitãrii funcþiilor de protecþie pentru
care au fost înfiinþate.
Art. 12. Ñ (1) Deþinãtorii cu orice titlu de perdele forestiere de protecþie au obligaþia sã asigure paza acestora
împotriva furturilor ºi pãºunatului neautorizat, sã ia mãsuri
de prevenire ºi stingere a incendiilor, sã respecte
dispoziþiile cu privire la protecþia pãdurilor ºi la circulaþia
materialelor lemnoase, prevãzute în Legea nr. 26/1996 Ñ
Codul silvic ºi în alte reglementãri specifice domeniului, ºi
sã execute lucrãri de îngrijire, conform normelor tehnice.
(2) Organele silvice, prefecþii, consiliile judeþene ºi
locale, unitãþile de poliþie, jandarmerie, unitãþile ºi
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formaþiunile de pompieri, unitãþile Ministerului Apãrãrii
Naþionale, potrivit atribuþiilor ce le revin prin lege, îi vor
sprijini pe deþinãtorii de perdele forestiere de protecþie în
acþiunile de pazã a vegetaþiei forestiere ºi de stingere a
incendiilor de pãdure.
(3) La solicitarea proprietarilor de perdele forestiere de
protecþie Regia Naþionalã a Pãdurilor, prin unitãþile sale
teritoriale, va prelua asupra sa paza ºi gospodãrirea
vegetaþiei forestiere respective, pe bazã de contracte sau
convenþii încheiate cu solicitanþii.
(4) Perdelele forestiere de protecþie, înfiinþate pe terenurile care constituie domeniul public sau privat al statului ºi
ale unitãþilor administrativ-teritoriale, se administreazã de
structuri silvice.
Art. 13. Ñ Reducerea suprafeþei perdelelor forestiere de
protecþie, indiferent de forma de proprietate, este interzisã.
Dispoziþiile art. 54 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 rãmân
aplicabile.
Art. 14. Ñ Valorificarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protecþie se face de cãtre persoanele
prevãzute la art. 12 alin. (1).
Art. 15. Ñ (1) Recoltarea materialului lemnos din perdelele forestiere de protecþie este permisã numai cu marcarea prealabilã, contra cost, de cãtre ocolul silvic a
arborilor de extras.
(2) Materialul lemnos subþire, cu diametrul sub 10 cm,
se va extrage sub îndrumarea personalului silvic, fãrã marcarea prealabilã a acestuia.
Art. 16. Ñ Autoritatea publicã centralã care rãspunde
de silviculturã, prin inspectoratele teritoriale de regim silvic
ºi cinegetic ºi ocoalele silvice pe a cãror razã se aflã,
organizeazã controlul asupra modului în care se aplicã
regulile silvice ºi de pazã a vegetaþiei forestiere din perdelele forestiere de protecþie, precum ºi cele referitoare la circulaþia materialului lemnos rezultat de pe aceste terenuri.
Art. 17. Ñ Pãºunatul este interzis în perdelele forestiere
de protecþie. Dispoziþiile art. 37 din Legea nr. 26/1996
rãmân aplicabile.
CAPITOLUL IV
Finanþarea lucrãrilor de realizare a Sistemului naþional
al perdelelor forestiere de protecþie
Art. 18. Ñ Sursele de finanþare necesare împãduririi
terenurilor pentru realizarea pe categorii a Sistemului
naþional al perdelelor forestiere de protecþie sunt urmãtoarele:
a) fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit
potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, în special pentru perdelele forestiere prevãzute la art. 2 lit. a), b) ºi e), conform art. 94 din Legea nr. 26/1996;
b) alocaþii de la bugetul de stat, conform art. 88 din
Legea nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi art. 94 din Legea nr. 26/1996, pentru
perdelele forestiere de protecþie prevãzute la art. 2 lit. a),
b) ºi e);
c) alocaþii de la bugetele locale ale comunelor, oraºelor,
municipiilor ºi judeþelor, pentru perdelele forestiere
prevãzute la art. 2 lit. b), d) ºi e);
d) surse financiare externe nerambursabile, în cadrul
programului SAPARD sau al altor programe, pentru perdelele forestiere de protecþie prevãzute la art. 2 lit. a)Ñc)
ºi e);

3

e) credite externe rambursabile pe termen lung, pentru
toate categoriile de perdele forestiere de protecþie
prevãzute la art. 2;
f) sponsorizãri de la agenþi economici, fundaþii ºi altele,
pentru toate categoriile de perdele forestiere de protecþie
prevãzute la art. 2;
g) contribuþia benevolã a persoanelor fizice sau juridice,
interesate în executarea lucrãrilor de realizare a perdelelor
forestiere de protecþie;
h) despãgubirile legale, datorate de persoane fizice sau
juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanþa
competentã la cererea unitãþilor centrale sau locale de specialitate, în domeniul agriculturii ºi silviculturii sau al protecþiei mediului, pentru perdelele forestiere de protecþie
prevãzute la art. 2 lit. b);
i) surse provenite din Fondul special al drumurilor
publice, constituite conform Legii nr. 118/1996 privind constituirea ºi utilizarea Fondului special al drumurilor publice,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru perdelele
forestiere de protecþie prevãzute la art. 2 lit. c);
j) surse financiare provenite de la agenþii economici
care produc pagube mediului înconjurãtor prin poluare,
pentru perdelele forestiere de protecþie prevãzute la art. 2
lit. b) ºi e).
Art. 19. Ñ Întocmirea studiilor ºi a documentaþiilor
tehnico-economice pentru realizarea perdelelor forestiere de
protecþie prevãzute la art. 8 se finanþeazã din sursele
prevãzute la art. 18.
Art. 20. Ñ (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, împreunã cu celelalte ministere interesate în
crearea de perdele forestiere de protecþie, va întocmi pânã
la data de 30 mai a fiecãrui an situaþia fondurilor existente,
conform surselor prevãzute la art. 18, destinate realizãrii
Sistemului naþional al perdelelor forestiere de protecþie, pe
fiecare tip, pentru anul urmãtor.
(2) Fondurile necesare pentru finanþarea de la bugetul
de stat a perdelelor forestiere de protecþie vor fi solicitate
anual, pânã la data de 30 mai, pentru a fi incluse în bugetul de stat pentru anul urmãtor, cu destinaþia respectivã.
(3) Sumele constituite în condiþiile prevãzute la art. 18
vor fi depuse în conturi bancare purtãtoare de dobândã ºi
vor fi utilizate în exerciþiul financiar al anului urmãtor, cu
excepþia alocaþiilor de la bugetul de stat.
Art. 21. Ñ Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
va aloca în fiecare an fondurile necesare realizãrii perdelelor forestiere de protecþie a terenurilor agricole pentru prevenirea ºi combaterea fenomenului de secetã ºi
a deºertificãrii.
CAPITOLUL V
Rãspunderi ºi sancþiuni
Art. 22. Ñ Încãlcarea prevederilor prezentei legi atrage,
dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contravenþionalã sau penalã a persoanei vinovate, potrivit legii.
Art. 23. Ñ Ocuparea fãrã drept, în întregime sau în
parte, a perdelelor forestiere de protecþie, precum ºi distrugerea, degradarea sau mutarea semnelor de hotar, a
împrejmuirilor ori a reperelor de marcare se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendã.
Art. 24. Ñ Distrugerea, degradarea sau aducerea în
stare de neîntrebuinþare prin incendiere a perdelelor forestiere de protecþie constituie infracþiunea de distrugere calificatã care a avut ca urmare un dezastru ºi se pedepseºte
potrivit dispoziþiilor prevãzute în Codul penal.
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Art. 25. Ñ (1) Tãierea sau scoaterea din rãdãcini, fãrã
drept, de arbori, puieþi sau lãstari din perdelele forestiere
de protecþie, indiferent de forma de proprietate, de cãtre
proprietari, deþinãtori sau de cãtre oricare altã persoanã,
dacã valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decât
preþul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe
picior sau dacã valoarea este sub aceastã limitã, dar fapta
a fost sãvârºitã de cel puþin douã ori în interval de 2 ani,
se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu
amendã.
(2) Dacã fapta comisã în condiþiile prevãzute la alin. (1)
a avut ca urmare o pagubã în valoare de peste 20 de ori
mai mare decât preþul mediu al unui metru cub de masã
lemnoasã pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 1 an
la 5 ani.
(3) Când fapta a avut ca urmare o pagubã în valoare
de peste 50 de ori mai mare decât preþul mediu al unui
metru cub de masã lemnoasã pe picior, pedeapsa este
închisoarea de la 2 ani la 7 ani.
(4) Maximul pedepselor prevãzute la alin. (1)Ñ(3) se
majoreazã cu 3 ani în cazul în care faptele au fost
sãvârºite în urmãtoarele împrejurãri:
a) de douã sau mai multe persoane împreunã;
b) de o persoanã având asupra sa o armã sau substanþe chimice periculoase;
c) în timpul nopþii;
d) în arii forestiere protejate.
(5) Tentativa se pedepseºte.
Art. 26. Ñ (1) Prevederile prezentei legi se completeazã
cu dispoziþiile art. 106Ñ115 din Legea nr. 18/1991, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 98Ñ100,
art. 102 ºi ale art. 104Ñ107 din Legea nr. 26/1996, precum ºi cu prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor silvice.
(2) Contravenþiilor prevãzute în Legea nr. 31/2000 le
sunt aplicabile ºi prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(3) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii finale
Art. 27. Ñ Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
este minister coordonator al Programului de realizare a
Sistemului naþional al perdelelor forestiere de protecþie ºi
colaboreazã cu Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul

Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, Academia de
ªtiinþe Agricole ºi Silvice ”Gheorghe Ionescu-ªiºeºtiÒ, precum ºi cu alte instituþii ºi agenþi economici interesaþi.
Art. 28. Ñ La nivelul judeþelor în care urmeazã sã se
creeze reþele de perdele forestiere de protecþie se
înfiinþeazã comandamente judeþene sub responsabilitatea
directã a prefecþilor, constituite din conducerile direcþiilor
generale judeþene pentru agriculturã ºi industrie alimentarã,
ale direcþiilor silvice judeþene, ale altor instituþii interesate,
precum ºi din primarii localitãþilor, care vor analiza periodic
stadiul realizãrii programului anual de înfiinþare a perdelelor
forestiere de protecþie la nivel de localitate, respectiv la
nivel de judeþ.
Art. 29. Ñ Componenþa, modul se funcþionare ºi
atribuþiile structurilor prevãzute la art. 27 ºi 28 se vor stabili prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de
la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
Art. 30. Ñ Guvernul, la propunerea Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, va lua mãsuri pentru
adaptarea structurii ºi activitãþii Regiei Naþionale a Pãdurilor
în teritoriu, în vederea realizãrii Sistemului naþional al perdelelor forestiere de protecþie.
Art. 31. Ñ Autoritatea publicã centralã care rãspunde
de silviculturã ºi agriculturã va raporta, anual, Guvernului
situaþia identificãrii ºi împãduririi terenurilor destinate realizãrii Sistemului naþional al perdelelor forestiere de protecþie.
Art. 32. Ñ Pentru terenurile pe care se realizeazã perdele forestiere de protecþie deþinãtorii acestora nu datoreazã taxele ºi impozitele prevãzute de lege.
Art. 33. Ñ Deþinãtorii de terenuri împãdurite, în condiþiile
prezentei legi, vor asigura cu continuitate, dupã închiderea
stãrii de masiv, pe cheltuialã proprie, lucrãrile de îngrijire,
pazã ºi protecþie a vegetaþiei forestiere, cu respectarea
normelor tehnice silvice pentru aceastã categorie.
Art. 34. Ñ Perdelele forestiere de protecþie, realizate pe
terenuri obþinute prin expropriere pentru utilitate publicã,
devin parte a vegetaþiei forestiere din afara fondului forestier, domeniu public al statului.
Art. 35. Ñ Autoritatea publicã centralã care rãspunde
de silviculturã va elabora în termen de 60 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei legi norme tehnice silvice pentru înfiinþarea, îngrijirea ºi conducerea vegetaþiei
forestiere din perdelele forestiere de protecþie.
Art. 36. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare la 60 de zile
de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 15 mai 2002.
Nr. 289.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind perdelele forestiere
de protecþie
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 privind perdelele forestiere de protecþie ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 14 mai 2002.
Nr. 413.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 80/1999
privind constituirea Fondului special pentru executarea
lucrãrilor de consolidare la Palatul de Justiþie din Bucureºti
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului nr. 80 din 30
august 1999 privind constituirea Fondului special pentru executarea lucrãrilor
de consolidare la Palatul de Justiþie din Bucureºti, emisã în temeiul art. 1
lit. D pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din
31 august 1999.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 4 aprilie
2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 aprilie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 17 mai 2002.
Nr. 302.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 80/1999 privind constituirea Fondului special
pentru executarea lucrãrilor de consolidare
la Palatul de Justiþie din Bucureºti
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 respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 80/1999 privind constituirea Fondului special pentru executarea lucrãrilor de consolidare la Palatul de Justiþie din Bucureºti ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 16 mai 2002.
Nr. 427.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 31/1995
privind reglementarea regimului de producere, circulaþie
ºi comercializare a produselor farmaceutice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului nr. 31 din 18 august
1995 privind reglementarea regimului de producere, circulaþie ºi comercializare a produselor farmaceutice, emisã în temeiul art. 1 lit. c) din Legea
nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 22 aprilie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 17 mai 2002.
Nr. 303.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 31/1995 privind reglementarea regimului
de producere, circulaþie ºi comercializare a produselor farmaceutice
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 respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulaþie ºi comercializare a produselor farmaceutice ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 16 mai 2002.
Nr. 428.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de finanþare ºi selectare a proiectelor din cadrul
programelor de interes naþional în domeniul protecþiei copilului
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 347/2002 pentru aprobarea programelor de
interes naþional în domeniul protecþiei drepturilor copilului ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 900/2001 pentru organizarea ºi stabilirea atribuþiilor Secretariatului General al Guvernului,
emite urmãtorul ordin:
Articol unic. Ñ Se aprobã Metodologia de finanþare ºi naþional în domeniul protecþiei copilului, prevãzutã în anexa
selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes care face parte integrantã din prezentul ordin.
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Bucureºti, 17 mai 2002.
Nr. 186.
ANEXÃ
METODOLOGIE

de finanþare ºi selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes naþional în domeniul protecþiei copilului
1. Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Pot primi sume necesare finanþãrii proiectelor privind acordarea de servicii de asistenþã socialã în
beneficiul copiilor aflaþi în sistemul de protecþie din subordinea consiliilor judeþene, respectiv a consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucureºti, asociaþiile sau fundaþiile
private cu personalitate juridicã, care îndeplinesc urmãtoarele condiþii:
a) sunt persoane juridice române de drept privat, fãrã
scop patrimonial, constituite potrivit legii;
b) sunt autorizate, conform legii, sã desfãºoare activitãþi
de protecþie a copilului;

c) dispun de resursele materiale ºi umane necesare
derulãrii proiectelor pe care le propun în cadrul programelor
de interes naþional în domeniul protecþiei copilului;
d) prezintã garanþii de solvabilitate financiarã;
e) desfãºoarã de cel puþin 2 ani activitãþi în domeniul
protecþiei copilului.
(2) Pot beneficia de finanþarea prevãzutã la alin. (1), în
aceleaºi condiþii, ºi:
a) filialele din România ale organizaþiilor internaþionale;
b) formele asociative constituite din organizaþii care
îndeplinesc fiecare condiþiile prevãzute la alin. (1).
Art. 2. Ñ (1) Proiectele propuse de organismele private
autorizate, denumite în continuare OPA, pot fi selectate
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dacã îndeplinesc condiþiile stabilite în instrucþiunile de întocmire a ofertei.
(2) OPA interesate vor participa la o selecþie cuprinzând
3 etape:
a) departajarea prin punctaj a candidaþilor;
b) negocierea cu candidaþii calificaþi;
c) ofertarea.
2. Procedura de înscriere la selecþie
Art. 3. Ñ (1) Documentaþia de participare la selecþie se
depune de cãtre OPA interesate la registratura Autoritãþii
Naþionale pentru Protecþia Copilului ºi Adopþie, denumitã în
continuare Autoritate.
(2) Data limitã de depunere a documentaþiei prevãzute
la alin. (1) este a 15-a zi de la data publicãrii prezentei
metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4. Ñ (1) În termen de 5 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei metodologii, la sediul Autoritãþii ºi la
sediile direcþiilor pentru protecþia copilului care funcþioneazã
în subordinea consiliilor judeþene, respectiv a consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, vor fi puse la
dispoziþie OPA interesate, contra cost, caietul de sarcini
pentru fiecare program ºi instrucþiunile de întocmire a ofertei, necesare în vederea completãrii documentaþiei de participare la selecþie.
(2) Caietul de sarcini pentru fiecare program ºi
instrucþiunile de întocmire a ofertei se aprobã prin ordin al
secretarului de stat al Autoritãþii, astfel încât sã fie posibilã
punerea lor la dispoziþie potrivit alin. (1).
Art. 5. Ñ (1) Documentaþia de participare va conþine în
mod obligatoriu urmãtoarele:
a) cerere/scrisoare de interes;
b) statutul organizaþiei;
c) documentul doveditor al personalitãþii juridice;
d) autorizaþia pentru desfãºurarea de activitãþi în domeniul drepturilor copilului;
e) formularele completate, cuprinse în instrucþiunile de
întocmire a ofertei, puse la dispoziþie o datã cu caietul de
sarcini;
f) alte acte solicitate de Autoritate, care dovedesc capacitatea materialã ºi financiarã a OPA, necesarã derulãrii
proiectelor.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. b), c), d) ºi f)
vor fi prezentate de cãtre OPA candidate în copie certificatã ca fiind conformã cu originalul.
3. Departajarea OPA candidate
Art. 6. Ñ (1) Departajarea OPA candidate în vederea
acordãrii finanþãrii pentru proiectele depuse se realizeazã
de cãtre comisii de evaluare ºi selectare, denumite în continuare comisii, constituite la nivelul Autoritãþii.
(2) Componenþa nominalã ºi modul de organizare ºi
funcþionare ale comisiilor se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autoritãþii, în funcþie de specificul fiecãrui
program naþional, în termen de 5 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei metodologii.
Art. 7. Ñ (1) Departajarea OPA candidate se realizeazã
în baza grilei de evaluare cuprinse în instrucþiunile de
întocmire a ofertei.

(2) Rezultatul departajãrii se comunicã în scris OPA
candidate, în termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii
acestuia, cu precizarea motivelor respingerii, dacã este
cazul.
(3) În cazul în care rezultatul comunicat potrivit alin. (2)
este favorabil, OPA calificate vor fi invitate la negociere.
4. Negocierea
Art. 8. Ñ (1) OPA calificate participã la negocierea contractelor ºi a condiþiilor de derulare a proiectelor pentru
care ºi-au exprimat interesul ºi au dovedit capacitate de
execuþie.
(2) Forma de negociere este cea competitivã ºi se
desfãºoarã în faþa comisiei.
5. Ofertarea
Art. 9. Ñ (1) În conformitate cu rezultatele negocierii, în
termen de 30 de zile de la data încheierii acesteia OPA
depun oferte în vederea încheierii contractelor de finanþare.
(2) Ofertele depuse de OPA vor fi analizate de comisie
în termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului
de depunere prevãzut la alin. (1).
(3) În urma analizelor efectuate comisia propune încheierea contractului de finanþare, precum ºi cuantumul
finanþãrii ce urmeazã sã fie acordatã.
(4) Hotãrârea prin care comisia formuleazã propunerile
prevãzute la alin. (3) se adoptã prin votul majoritãþii membrilor sãi.
(5) Comisia întocmeºte ºi înainteazã ordonatorului de
credite un raport în care se consemneazã cele prevãzute
la alin. (3) ºi (4).
6. Finanþarea
Art. 10. Ñ În baza raportului înaintat de comisie potrivit
art. 9 alin. (5), acordarea finanþãrii proiectelor se aprobã
prin ordin al ordonatorului de credite ºi se face pe bazã
de contract încheiat între Autoritate, în calitate de
finanþator, consiliul judeþean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucureºti, în calitate de beneficiar, ºi
OPA, în calitate de prestator.
Art. 11. Ñ Finanþarea acordatã pentru derularea proiectelor se sisteazã în cazul în care Autoritatea constatã cã
sumele alocate nu au fost utilizate potrivit destinaþiei
prevãzute în contractele încheiate.
Art. 12. Ñ (1) Virarea sumelor prevãzute în contractul
de finanþare încheiat în condiþiile art. 10 se va face în
tranºe, la cererea OPA, dupã raportarea cheltuielilor avansate. Prima tranºã se înainteazã în termen de 30 de zile
de la începerea prestãrii serviciilor de cãtre OPA, pe baza
documentelor justificative de cheltuieli prevãzute în contractul încheiat.
(2) Sumele utilizate cu încãlcarea prevederilor contractuale privind destinaþia lor vor fi urmãrite în sarcina persoanelor responsabile.
(3) Sumele virate ºi neconsumate la sfârºitul exerciþiului
bugetar se restituie la bugetul Autoritãþii.
Art. 13. Ñ Proiectele nefinalizate pânã la sfârºitul anului
pot fi continuate în aceleaºi condiþii contractuale angajate,
cu acordul consiliului judeþean, respectiv al consiliului local
al sectorului municipiului Bucureºti, ºi al Autoritãþii.
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