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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea ºi funcþionarea
parcurilor ºtiinþifice ºi tehnologice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 14 din
24 ianuarie 2002 privind constituirea ºi funcþionarea parcurilor ºtiinþifice ºi tehnologice, adoptatã în temeiul art. 1
pct. VII.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002,
cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
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”a1) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaþiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a
terenului aferent parcului ºtiinþific ºi tehnologic;
a2) amânarea pe perioada de realizare a investiþiei respective, pânã la punerea în funcþiune a parcului ºtiinþific ºi
tehnologic, a taxei pe valoarea adãugatã pentru materiale,
echipamente ºi conexiuni la reþelele de utilitãþi;Ò
8. Alineatele (1) ºi (3) ale articolului 13 vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 13. Ñ (1) Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii poate
suspenda sau anula autorizaþia de funcþionare a parcului
ºtiinþific ºi tehnologic dacã, pe baza monitorizãrii ºi evaluãrii
periodice, constatã nerespectarea Metodologiei de autorizare, suspendare ºi anulare a autorizaþiei parcului ºtiinþific
ºi tehnologic, prevãzutã la art. 7 lit. b), ºi înºtiinþeazã în
scris administratorul cu 60 de zile înainte.
...........................................................................................
(3) Modificãrile componenþei asociaþiei în perioada de
funcþionare a parcului ºtiinþific ºi tehnologic sunt permise
numai cu condiþia menþinerii scopului pentru care a fost
constituit ºi cu aprobarea Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii.Ò
9. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 14. Ñ Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii va emite,
în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a
legii de aprobare a prezentei ordonanþe, Metodologia de
autorizare, suspendare ºi anulare a autorizaþiei parcului
ºtiinþific ºi tehnologic ºi Procedura de admitere în parcul
ºtiinþific ºi tehnologic a agenþilor economici, care vor fi
aprobate prin ordin al ministrului educaþiei ºi cercetãrii.Ò
10. În cuprinsul ordonanþei denumirea consorþiu se
înlocuieºte cu denumirea asociere în participaþiune.
Art. II. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 14/2002, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
”(4) Parcul ºtiinþific ºi tehnologic se constituie printr-o
asociere în participaþiune, astfel cum este reglementatã în
Codul comercial, încheiatã între o instituþie de învãþãmânt
superior acreditatã ºi/sau o unitate de cercetare-dezvoltare,
pe de o parte, ºi regii autonome, companii naþionale,
societãþi comerciale, administraþia publicã localã, asociaþii
patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori
români sau strãini, pe de altã parte.Ò
2. Litera a) a articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
”a) sã dispunã de amplasamente ºi de condiþii de
locaþie, stabilite conform Metodologiei de autorizare, suspendare ºi anulare a autorizaþiei parcului ºtiinþific ºi tehnologic, prevãzutã la art. 7 lit. b);Ò
3. Literele a) ºi b) ale articolului 7 vor avea urmãtorul
cuprins:
”a) acordã, suspendã sau anuleazã, dupã caz, autorizaþia de funcþionare a parcului ºtiinþific ºi tehnologic, prin
ordin al ministrului;
b) elaboreazã Metodologia de autorizare, suspendare ºi
anulare a autorizaþiei parcului ºtiinþific ºi tehnologic;Ò
4. Litera b) a articolului 8 se abrogã.
5. Litera d) a articolului 8 va avea urmãtorul cuprins:
”d) stabileºte drepturile ºi obligaþiile specifice ale administratorului, pe baza cadrului general prevãzut de Metodologia
de autorizare, suspendare ºi anulare a autorizaþiei parcului
ºtiinþific ºi tehnologic, prevãzutã la art. 7 lit. b);Ò
6. Litera b) a articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
”b) gestioneazã patrimoniul constituit ºi organizeazã activitãþile de reparaþii, modernizare, dezvoltare ºi întreþinere a
infrastructurii ºi utilitãþilor;Ò
7. La articolul 10, dupã litera a) se introduc literele a1)
ºi a2) cu urmãtorul cuprins:

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 decembrie 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 15 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 21 ianuarie 2003.
Nr. 50.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea
ºi funcþionarea parcurilor ºtiinþifice ºi tehnologice
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
Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea ºi funcþionarea parcurilor ºtiinþifice
ºi tehnologice ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 20 ianuarie 2003.
Nr. 64.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Prezenta lege stabileºte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenþei
decizionale în cadrul autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi locale, alese sau numite, precum ºi al altor instituþii
publice care utilizeazã resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetãþenii ºi asociaþiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop:
a) sã sporeascã gradul de responsabilitate a administraþiei publice faþã de cetãþean, ca beneficiar al deciziei
administrative;
b) sã stimuleze participarea activã a cetãþenilor în procesul de luare a deciziilor administrative ºi în procesul de
elaborare a actelor normative;
c) sã sporeascã gradul de transparenþã la nivelul întregii
administraþii publice.
Art. 2. Ñ Principiile care stau la baza prezentei legi
sunt urmãtoarele:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeazã sã fie
dezbãtute de autoritãþile administraþiei publice centrale ºi
locale, precum ºi asupra proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetãþenilor ºi a asociaþiilor legal constituite,
la iniþiativa autoritãþilor publice, în procesul de elaborare a
proiectelor de acte normative;
c) participarea activã a cetãþenilor la luarea deciziilor
administrative ºi în procesul de elaborare a proiectelor de
acte normative, cu respectarea urmãtoarelor reguli:
1. ºedinþele autoritãþilor ºi instituþiilor publice care fac
obiectul prezentei legi sunt publice, în condiþiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate ºi fãcute publice;
3. minutele acestor ºedinþe vor fi înregistrate, arhivate ºi
fãcute publice, în condiþiile legii.
Art. 3. Ñ În sensul prezentei legi, termenii de mai jos
se definesc astfel:
a) act normativ Ñ actul emis sau adoptat de o autoritate publicã, cu aplicabilitate generalã;
b) luarea deciziei Ñ procesul deliberativ desfãºurat de
autoritãþile publice;
c) elaborarea de acte normative Ñ procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre
adoptare;
d) recomandare Ñ orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimatã verbal sau în scris, primitã de
cãtre autoritãþile publice de la orice persoanã interesatã în
procesul de luare a deciziilor ºi în procesul de elaborare a
actelor normative;
e) obligaþia de transparenþã Ñ obligaþia autoritãþilor administraþiei publice de a informa ºi de a supune dezbaterii
publice proiectele de acte normative, de a permite accesul
la luarea deciziilor administrative ºi la minutele ºedinþelor
publice;
f) asociaþie legal constituitã Ñ orice organizaþie civicã,
sindicalã, patronalã sau orice alt grup asociativ de reprezentare civicã;

g) minutã Ñ documentul scris în care se consemneazã
în rezumat punctele de vedere exprimate de participanþi la
o ºedinþã, precum ºi rezultatul dezbaterilor;
h) ordine de precãdere Ñ ordinea care determinã prioritatea participãrii la ºedinþele publice, în raport cu interesul
manifestat faþã de subiectul ºedinþei;
i) ºedinþã publicã Ñ ºedinþa desfãºuratã în cadrul autoritãþilor administraþiei publice ºi la care are acces orice persoanã interesatã.
Art. 4. Ñ Autoritãþile administraþiei publice obligate sã
respecte dispoziþiile prezentei legi sunt:
a) autoritãþile administraþiei publice centrale: ministerele,
alte organe centrale ale administraþiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum ºi autoritãþile
administrative autonome;
b) autoritãþile administraþiei publice locale: consiliile
judeþene, consiliile locale, primarii, instituþiile ºi serviciile
publice de interes local sau judeþean.
Art. 5. Ñ Prevederile prezentei legi nu se aplicã procesului de elaborare a actelor normative ºi ºedinþelor în care
sunt prezentate informaþii privind:
a) apãrarea naþionalã, siguranþa naþionalã ºi ordinea
publicã, interesele strategice economice ºi politice ale þãrii,
precum ºi deliberãrile autoritãþilor, dacã fac parte din categoria informaþiilor clasificate, potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare ºi datele tehnico-economice ale activitãþilor comerciale sau financiare, dacã
publicarea acestora aduce atingere principiului concurenþei
loiale, potrivit legii;
c) datele personale, potrivit legii.
CAPITOLUL II
Proceduri privind participarea cetãþenilor ºi a asociaþiilor
legal constituite la procesul de elaborare
a actelor normative ºi la procesul de luare a deciziilor
SECÞIUNEA 1
Dispoziþii privind participarea la procesul de elaborare
a actelor normative

Art. 6. Ñ (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraþiei publice
are obligaþia sã publice un anunþ referitor la aceastã acþiune
în site-ul propriu, sã-l afiºeze la sediul propriu, într-un spaþiu
accesibil publicului, ºi sã-l transmitã cãtre mass-media centralã sau localã, dupã caz. Autoritatea administraþiei publice
va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor
informaþii.
(2) Anunþul referitor la elaborarea unui proiect de act
normativ va fi adus la cunoºtinþã publicului, în condiþiile
alin. (1), cu cel puþin 30 de zile înainte de supunerea spre
analizã, avizare ºi adoptare de cãtre autoritãþile publice.
Anunþul va cuprinde o notã de fundamentare, o expunere
de motive sau, dupã caz, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptãrii actului normativ propus, textul complet
al proiectului actului respectiv, precum ºi termenul limitã,
locul ºi modalitatea în care cei interesaþi pot trimite în scris
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propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Anunþul referitor la elaborarea unui proiect de act
normativ cu relevanþã asupra mediului de afaceri se transmite de cãtre iniþiator asociaþiilor de afaceri ºi altor asociaþii
legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevãzut la alin. (2).
(4) La publicarea anunþului autoritatea administraþiei
publice va stabili o perioadã de cel puþin 10 zile pentru a
primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Conducãtorul autoritãþii publice va desemna o persoanã
din cadrul instituþiei, responsabilã pentru relaþia cu societatea civilã, care sã primeascã propunerile, sugestiile ºi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act
normativ propus.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analizã
ºi avizare autoritãþilor publice interesate numai dupã definitivare, pe baza observaþiilor ºi propunerilor formulate potrivit
alin. (4).
(7) Autoritatea publicã în cauzã este obligatã sã decidã
organizarea unei întâlniri în care sã se dezbatã public proiectul de act normativ, dacã acest lucru a fost cerut în
scris de cãtre o asociaþie legal constituitã sau de cãtre o
altã autoritate publicã.
(8) În toate cazurile în care se organizeazã dezbateri
publice, acestea trebuie sã se desfãºoare în cel mult
10 zile de la publicarea datei ºi locului unde urmeazã sã
fie organizate. Autoritatea publicã în cauzã trebuie sã analizeze toate recomandãrile referitoare la proiectul de act
normativ în discuþie.
(9) În cazul reglementãrii unei situaþii care, din cauza
circumstanþelor sale excepþionale, impune adoptarea de
soluþii imediate, în vederea evitãrii unei grave atingeri
aduse interesului public, proiectele de acte normative se
supun adoptãrii în procedura de urgenþã prevãzutã de
reglementãrile în vigoare.

(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul ºedinþelor
publice de persoanele menþionate la art. 8 au valoare de
recomandare.
Art. 10. Ñ Minuta ºedinþei publice, incluzând ºi votul
fiecãrui membru, cu excepþia cazurilor în care s-a hotãrât
vot secret, va fi afiºatã la sediul autoritãþii publice în cauzã
ºi publicatã în site-ul propriu.
Art. 11. Ñ (1) Autoritãþile publice prevãzute la art. 4
sunt obligate sã elaboreze ºi sã arhiveze minutele
ºedinþelor publice. Atunci când se considerã necesar,
ºedinþele publice pot fi înregistrate.
(2) Înregistrãrile ºedinþelor publice, cu excepþia celor
prevãzute la art. 6, vor fi fãcute publice, la cerere, în
condiþiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaþiile de interes public.
Art. 12. Ñ (1) Autoritãþile publice prevãzute la art. 4
sunt obligate sã întocmeascã ºi sã facã public un raport
anual privind transparenþa decizionalã, care va cuprinde cel
puþin urmãtoarele elemente:
a) numãrul total al recomandãrilor primite;
b) numãrul total al recomandãrilor incluse în proiectele
de acte normative ºi în conþinutul deciziilor luate;
c) numãrul participanþilor la ºedinþele publice;
d) numãrul dezbaterilor publice organizate pe marginea
proiectelor de acte normative;
e) situaþia cazurilor în care autoritatea publicã a fost
acþionatã în justiþie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetãþenii ºi asociaþiile legal constituite ale acestora;
g) numãrul ºedinþelor care nu au fost publice ºi
motivaþia restricþionãrii accesului.
(2) Raportul anual privind transparenþa decizionalã va fi
fãcut public în site-ul propriu, prin afiºare la sediul propriu
într-un spaþiu accesibil publicului sau prin prezentare în
ºedinþã publicã.

SECÞIUNEA a 2-a
Dispoziþii privind participarea la procesul de luare a deciziilor

CAPITOLUL III
Sancþiuni

Art. 7. Ñ (1) Participarea persoanelor interesate la
lucrãrile ºedinþelor publice se va face în urmãtoarele
condiþii:
a) anunþul privind ºedinþa publicã se afiºeazã la sediul
autoritãþii publice, inserat în site-ul propriu ºi se transmite
cãtre mass-media, cu cel puþin 3 zile înainte de
desfãºurare;
b) acest anunþ trebuie adus la cunoºtinþa cetãþenilor ºi
a asociaþiilor legal constituite care au prezentat sugestii ºi
propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare
la unul dintre domeniile de interes public care urmeazã sã
fie abordat în ºedinþã publicã;
c) anunþul va conþine data, ora ºi locul de desfãºurare
a ºedinþei publice, precum ºi ordinea de zi.
(2) Difuzarea anunþului ºi invitarea specialã a unor persoane la ºedinþa publicã sunt în sarcina responsabilului
desemnat pentru relaþia cu societatea civilã.
(3) Participarea persoanelor interesate la ºedinþele
publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de
ºedinþe, în ordinea de precãdere datã de interesul
asociaþiilor legal constituite în raport cu subiectul ºedinþei
publice, stabilitã de persoana care prezideazã ºedinþa
publicã.
(4) Ordinea de precãdere nu poate limita accesul massmedia la ºedinþele publice.
Art. 8. Ñ Persoana care prezideazã ºedinþa publicã
oferã invitaþilor ºi persoanelor care participã din proprie
iniþiativã posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
Art. 9. Ñ (1) Adoptarea deciziilor administrative þine de
competenþa exclusivã a autoritãþilor publice.

Art. 13. Ñ (1) Orice persoanã care se considerã
vãtãmatã în drepturile sale, prevãzute de prezenta lege,
poate face plângere în condiþiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(2) Plângerea ºi recursul se judecã în procedurã de
urgenþã ºi sunt scutite de taxã de timbru.
Art. 14. Ñ Constituie abatere disciplinarã ºi se
sancþioneazã, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, sau, dupã caz, potrivit legislaþiei muncii, fapta
funcþionarului care, din motive contrare legii, nu permite
accesul persoanelor la ºedinþele publice sau împiedicã
implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare
a actelor normative de interes public, în condiþiile prezentei
legi.
Art. 15. Ñ Persoanele care asistã la ºedinþele publice,
invitate sau din proprie iniþiativã, trebuie sã respecte regulamentul de organizare ºi funcþionare a autoritãþii publice.
În cazul în care preºedintele de ºedinþã constatã cã o persoanã a încãlcat regulamentul, va dispune avertizarea ºi,
în ultimã instanþã, evacuarea acesteia.
CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale
Art. 16. Ñ (1) Prezenta lege intrã în vigoare în termen
de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi orice dispoziþii contrare se abrogã.
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Art. 17. Ñ În termen de 30 de zile de la intrarea
în vigoare a prezentei legi, autoritãþile publice ºi
celelalte persoane juridice prevãzute la art. 4 sunt
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obligate sã îºi modifice regulamentul de organizare ºi
funcþionare în conformitate cu prevederile prezentei
legi.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 19 decembrie 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 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
Bucureºti, 21 ianuarie 2003.
Nr. 52.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind transparenþa decizionalã
în administraþia publicã
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 transparenþa decizionalã în
administraþia publicã ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 20 ianuarie 2003.
Nr. 66.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind desemnarea instituþiilor ºi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea
ºi gestionarea asistenþei financiare comunitare prin instrumentele structurale
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Obiectul prezentei hotãrâri îl constituie desemnarea instituþiilor ºi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea, precum ºi cu gestionarea asistenþei
financiare comunitare prin instrumentele structurale, în scopul creãrii, pânã la data aderãrii României la Uniunea
Europeanã, a unui cadru instituþional operaþional.
Art. 2. Ñ În înþelesul prezentei hotãrâri, urmãtorii termeni se definesc astfel:
1. Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin
care Uniunea Europeanã acþioneazã pentru eliminarea disparitãþilor economice ºi sociale între regiuni, în scopul realizãrii coeziunii economice ºi sociale.

a) Fondul european pentru dezvoltare regionalã este fondul structural care sprijinã regiunile mai puþin dezvoltate
prin finanþarea de investiþii în sectorul productiv, infrastructurã, educaþie, sãnãtate, dezvoltare localã ºi întreprinderi
mici ºi mijlocii.
b) Fondul social european este fondul structural destinat
politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijinã mãsuri de
ocupare a forþei de muncã ºi de dezvoltare a resurselor
umane.
c) Fondul european pentru orientare ºi garantare în agriculturã Ñ secþiunea ”OrientareÒ este fondul structural destinat
politicii agricole comune a Uniunii Europene, care sprijinã
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mãsuri pentru modernizarea agriculturii ºi dezvoltarea
ruralã.
d) Instrumentul financiar de orientare piscicolã este fondul
structural destinat politicii comune din domeniul pescuitului,
care sprijinã mãsuri pentru creºterea competitivitãþii sectorului piscicol, în condiþiile asigurãrii unui echilibru durabil
între resurse ºi capacitatea de exploatare.
2. Fondul de coeziune este instrumentul financiar care
sprijinã investiþii de interes naþional în domeniul
infrastructurii de transport ºi mediu.
3. Instrumentele structurale denumesc fondurile structurale ºi Fondul de coeziune, luate în ansamblu.
4. Planul naþional de dezvoltare este documentul de planificare strategicã ºi programare financiarã, care are ca
scop sã orienteze ºi sã stimuleze dezvoltarea economicã
ºi socialã a României pentru atingerea obiectivului Uniunii
Europene Ñ realizarea coeziunii economice ºi sociale.
Planul naþional de dezvoltare fundamenteazã accesul
României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,
la fondurile structurale.
5. Cadrul de sprijin comunitar reprezintã documentul de
programare agreat între Comisia Europeanã, pe de o
parte, ºi România, în calitate de stat membru, pe de altã
parte, pe baza Planului naþional de dezvoltare. Cadrul de
sprijin comunitar conþine alocarea finanþãrilor din fondurile
structurale ºi din resursele statelor membre ale Uniunii
Europene pentru realizarea prioritãþilor ºi mãsurilor
conþinute în Planul naþional de dezvoltare. Prevederile
acestui document se implementeazã prin intermediul
programelor operaþionale.
6. Programele operaþionale sunt documente aprobate de
Comisia Europeanã pentru implementarea acelor prioritãþi
sectoriale ºi regionale din Planul naþional de dezvoltare
care sunt aprobate spre finanþare în Cadrul de sprijin
comunitar.
7. Programul complement reprezintã documentul elaborat
de autoritatea de management pentru detalierea implementãrii mãsurilor programului operaþional sectorial sau
regional.
8. Autoritatea de management este organismul public la
nivel naþional care asigurã gestionarea asistenþei financiare
din fondurile structurale. Se constituie o autoritate de
management pentru Cadrul de sprijin comunitar ºi câte o
autoritate de management pentru fiecare program
operaþional.
9. Comitetul de monitorizare este organismul care se
înfiinþeazã de România, în calitate de stat membru, cu rolul
de a asigura coordonarea Cadrului de sprijin comunitar ºi
a programelor operaþionale, precum ºi de a urmãri eficacitatea ºi calitatea implementãrii asistenþei comunitare,
impactul ºi modul de utilizare a acesteia ºi respectarea
regulamentelor Uniunii Europene privind utilizarea acestor
fonduri. Se constituie un comitet de monitorizare pentru
Cadrul de sprijin comunitar ºi câte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operaþional.
10. Autoritatea de platã reprezintã organismul la nivel
naþional desemnat de statul român în calitate de stat
membru, având rolul elaborãrii ºi înaintãrii cererilor de platã
ºi primirii de la Comisia Europeanã a sumelor provenind
din fiecare fond structural.
11. Autoritatea de implementare este organismul public
sau privat cãruia autoritatea de management/autoritatea de
platã îi deleagã responsabilitãþi sau care acþioneazã în
nume propriu în relaþia cu beneficiarii finali.
12. Beneficiarul final este organismul sau societatea
comercialã cu capital public/privat care solicitã finanþarea
pentru executarea activitãþilor în cadrul programului.

Art. 3. Ñ Se desemneazã Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei ca instituþie responsabilã cu elaborarea Planului
naþional de dezvoltare, pe baza cãruia România negociazã
Cadrul de sprijin comunitar cu Comisia Europeanã.
Art. 4. Ñ Se desemneazã Ministerul Integrãrii Europene
ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin
comunitar, având responsabilitatea coordonãrii implementãrii
asistenþei comunitare prin fondurile structurale.
Art 5. Ñ Autoritatea de management pentru Cadrul de
sprijin comunitar, care se constituie în cadrul Ministerului
Integrãrii Europene, are urmãtoarele atribuþii principale:
a) asigurã managementul ºi controlul financiar adecvat,
precum ºi statistici funcþionale;
b) asigurã corectitudinea operaþiilor finanþate din asistenþa Uniunii Europene prin fondurile structurale;
c) asigurã sistemul informaþional integrat de colectare ºi
de prelucrare a datelor ºi elaboreazã raportãrile periodice
în vederea monitorizãrii ºi evaluãrii asistenþei gestionate;
d) furnizeazã informaþii privind absorbþia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare;
e) înainteazã Comitetului de monitorizare al Cadrului de
sprijin comunitar propunerile privind realocãrile de fonduri
între programele operaþionale;
f) analizeazã ºi modificã programele complement ºi asigurã înaintarea lor cãtre Comitetul de monitorizare al
Cadrului de sprijin comunitar;
g) elaboreazã raportul anual de implementare a asistenþei din fondurile structurale ºi asigurã înaintarea lui spre
aprobare Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin
comunitar;
h) asigurã concordanþa cu politicile comunitare, în special în domeniile ocupãrii forþei de muncã, egalitãþii de
ºanse între femei ºi bãrbaþi, politicii sociale ºi formãrii profesionale, politicii privind dezvoltarea întreprinderilor mici ºi
mijlocii, politicii agricole comune, politicii comune a pescuitului, energiei, transportului ºi reþelei transeuropene, aplicarea cerinþelor legate de protecþia mediului înconjurãtor;
i) asigurã îndeplinirea cerinþelor cu privire la informarea
ºi publicitatea asistenþei din fondurile structurale;
j) organizeazã evaluarea intermediarã a Cadrului de
sprijin comunitar;
k) asigurã secretariatul Comitetului de monitorizare a
Cadrului de sprijin comunitar.
Art. 6. Ñ Se desemneazã Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei ca autoritate de management pentru Programul
operaþional regional, având responsabilitatea coordonãrii
implementãrii asistenþei financiare alocate pentru implementarea acestui program.
Art. 7. Ñ Se desemneazã agenþiile pentru dezvoltare
regionalã pentru îndeplinirea funcþiei de autoritãþi de implementare a subprogramelor regionale.
Art. 8. Ñ Se desemneazã Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ca autoritate de management pentru Programul
operaþional sectorial pentru cercetare, dezvoltare tehnologicã ºi inovare, având responsabilitatea coordonãrii implementãrii asistenþei financiare alocate pentru implementarea
acestui program.
Art. 9. Ñ Se desemneazã Centrul Naþional de
Management Programe pentru îndeplinirea funcþiei de autoritate de implementare a Programului operaþional sectorial
pentru cercetare, dezvoltare tehnologicã ºi inovare.
Art. 10. Ñ Se desemneazã Ministerul Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale ca autoritate de management pentru
Programul operaþional sectorial pentru politicã socialã ºi de
ocupare a forþei de muncã, având responsabilitatea coordonãrii implementãrii asistenþei financiare alocate pentru
implementarea acestui program.
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Art. 11. Ñ Se desemneazã Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã pentru îndeplinirea funcþiei de
autoritate de implementare a Programului operaþional sectorial pentru politicã socialã ºi de ocupare a forþei de muncã.
Art. 12. Ñ Se desemneazã Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor ca autoritate de management pentru Programul operaþional sectorial pentru agriculturã, dezvoltare ruralã ºi pescuit, având responsabilitatea coordonãrii
implementãrii asistenþei financiare alocate pentru implementarea acestui program.
Art. 13. Ñ Se desemneazã Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru îndeplinirea funcþiei de autoritate de
implementare a Programului operaþional sectorial pentru
agriculturã, dezvoltare ruralã ºi pescuit.
Art. 14. Ñ Autoritãþile de management pentru programele operaþionale prevãzute la art. 6, 8, 10 ºi 12 au
urmãtoarele atribuþii principale:
a) asigurã un management financiar adecvat pentru fiecare program operaþional specific;
b) asigurã corectitudinea operaþiunilor finanþate din asistenþa Uniunii Europene;
c) asigurã colectarea ºi prelucrarea datelor ºi raportãrile
periodice în vederea monitorizãrii ºi evaluãrii asistenþei alocate fiecãrui program operaþional;
d) furnizeazã informaþiile privind absorbþia fondurilor,
conform datelor cuprinse în tabelele financiare;
e) înainteazã propunerile privind realocãrile de fonduri în
cadrul fiecãrui program operaþional cãtre comitetul de monitorizare corespunzãtor;
f) analizeazã ºi modificã programele complement ºi le
înainteazã comitetelor de monitorizare ale programelor
operaþionale;
g) elaboreazã raportul anual de implementare a asistenþei Uniunii Europene pentru fiecare program operaþional
ºi asigurã înaintarea lui spre aprobare comitetelor de monitorizare aferente acestora;
h) asigurã concordanþa cu politicile comunitare, în special în domeniile ocupãrii forþei de muncã, egalitãþii de
ºanse între femei ºi bãrbaþi, politicii sociale ºi formãrii profesionale, politicii privind dezvoltarea întreprinderilor mici ºi
mijlocii, politicii agricole comune, politicii comune a pescuitului, energiei, transportului ºi reþelei transeuropene, aplicarea cerinþelor legate de protecþia mediului înconjurãtor;
i) asigurã îndeplinirea cerinþelor cu privire la informarea
ºi publicitatea privind asistenþa prin instrumentele structurale;
j) organizeazã evaluarea intermediarã a fiecãrui program
operaþional;
k) elaboreazã, adoptã ºi transmite programul operaþional
ºi programul complement aferent;
l) elaboreazã un sistem coerent de management al
informaþiilor pentru programul operaþional respectiv;
m) asigurã secretariatul comitetului de monitorizare aferent programului operaþional respectiv.
Art. 15. Ñ Autoritãþile de implementare prevãzute la
art. 7, 9, 11 ºi 13 au atribuþii legate de îndeplinirea sarcinilor delegate de cãtre autoritãþile de management ale programelor operaþionale ºi, atunci când este cazul, de cãtre
Agenþia Naþionalã de Plãþi.
Art. 16. Ñ Se desemneazã Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei ca unitate de coordonare a Fondului de
coeziune.
Art. 17. Ñ Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, în calitatea sa de unitate de coordonare a Fondului de coeziune,
are urmãtoarele atribuþii principale:
a) asigurã coerenþa prioritãþilor utilizãrii Fondului de coeziune cu obiectivele ºi prioritãþile stabilite prin Planul
naþional de dezvoltare;
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b) asigurã coordonarea finanþãrii proiectelor pentru dezvoltarea reþelelor de transport cu proiectele pentru protecþia
mediului;
c) asigurã secretariatul Comitetului de monitorizare pentru mediu ºi pentru transporturi.
Art. 18. Ñ Se desemneazã Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei pentru îndeplinirea funcþiei de
autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructurã din domeniul transporturilor.
Art. 19. Ñ Se desemneazã Ministerul Apelor ºi
Protecþiei Mediului pentru îndeplinirea funcþiei de autoritate
de implementare a proiectelor majore de infrastructurã din
domeniul mediului.
Art. 20. Ñ (1) În vederea asigurãrii managementului
plãþilor din instrumentele structurale, se desemneazã
Agenþia Naþionalã de Plãþi, în cadrul Ministerului Finanþelor
Publice. Agenþia Naþionalã de Plãþi îndeplineºte funcþia de
autoritate de platã pentru Fondul european pentru dezvoltare regionalã, pentru Fondul social european, pentru
Fondul european pentru orientare ºi garantare în agriculturã Ñ
secþiunea ”OrientareÒ ºi pentru Instrumentul financiar de
orientare piscicolã.
(2) Agenþia Naþionalã de Plãþi îndeplineºte funcþia de
agenþie de plãþi pentru Fondul de coeziune.
(3) Sediul Agenþiei Naþionale de Plãþi, sursele de
finanþare a activitãþii ºi modalitatea de funcþionare sunt stabilite prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Finanþelor Publice.
Art. 21. Ñ Agenþia Naþionalã de Plãþi are urmãtoarele
atribuþii principale:
a) asigurã managementul plãþilor din fondurile structurale
ºi din Fondul de coeziune, conform procedurii specifice
fiecãrui fond;
b) transmite Comisiei Europene, spre aprobare, cererile
de platã avizate, pe baza cheltuielilor previzionate de beneficiarii finali;
c) elaboreazã ºi transmite Comisiei Europene estimãri
ale cheltuielilor;
d) transmite Comisiei Europene cererile de platã, în
baza cheltuielilor efectuate de beneficiarii finali;
e) asigurã transmiterea contribuþiei financiare a Uniunii
Europene cãtre beneficiarii finali;
f) restituie sumele plãtite în mod eronat cãtre Comisia
Europeanã, împreunã cu dobânda aferentã;
g) restituie sumele neutilizate, datorate fondurilor structurale ºi Fondului de coeziune;
h) pãstreazã evidenþe contabile ºi financiare privind ordinele de restituire;
i) furnizeazã Comisiei Europene evidenþe detaliate privind plãþile efectuate;
j) asigurã efectuarea unor verificãri periodice privind evidenþele contabile la nivelul autoritãþilor de management.
Art. 22. Ñ Organismele constituite conform art. 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 ºi 20 funcþioneazã
conform principiului separãrii funcþiilor specificat de regulamentele comunitare privind fondurile structurale.
Art. 23. Ñ (1) Instituþiile ºi organismele la nivel central
ºi regional, desemnate pentru coordonarea ºi gestionarea
asistenþei financiare acordate de Uniunea Europeanã prin
instrumentele structurale, sunt prevãzute în anexa nr. 1
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Sursele de finanþare pentru programele operaþionale
prin care se implementeazã asistenþa financiarã acordatã
de Uniunea Europeanã prin instrumentele structurale sunt
prevãzute în anexa nr. 2 care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
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Art. 24. Ñ (1) În termen de 120 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, Ministerul Integrãrii
Europene, Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
Ministerul Finanþelor Publice, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei ºi Ministerul Apelor ºi Protecþiei
Mediului elaboreazã planuri de acþiuni ºi mãsuri concrete
pentru implementarea corespunzãtoare a dispoziþiilor prezentei hotãrâri, precum ºi pentru dezvoltarea adecvatã a
capacitãþii lor administrative.
(2) Stabilirea etapelor ºi a calendarului de transpunere a
dispoziþiilor prezentei hotãrâri de cãtre ministerele prevãzute
la alin. (1) se face sub directa coordonare a Ministerului
Integrãrii Europene.
Art. 25. Ñ Pentru transpunerea prevederilor prezentei
hotãrâri, urmeazã sã fie completate ºi modificate în mod
corespunzãtor urmãtoarele acte normative:
Ñ Legea nr. 145/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de
Muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 634/1998 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/1998
privind dezvoltarea regionalã în România ºi a
Regulamentului-cadru de organizare ºi funcþionare a consiliilor pentru dezvoltare regionalã, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 octombrie
1998;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 4/1999 privind aprobarea
Statutului Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de
Muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 14 din 20 ianuarie 1999;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea
ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor
ºi Locuinþei, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea
ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9
din 9 ianuarie 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea
ºi funcþionarea Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14
din 10 ianuarie 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea
ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea
ºi funcþionarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din
11 ianuarie 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Integrãrii Europene, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din
5 noiembrie 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159
din 5 martie 2002;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 629/2002 privind aprobarea
unor mãsuri organizatorice în implementarea Programului
de realizare a Sistemului naþional antigrindinã ºi de stimulare a precipitaþiilor ºi finanþarea activitãþilor prevãzute pentru etapa a III-a Ñ 2002, precum ºi pentru modificarea ºi
completarea Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 469 din 1 iulie 2002.
Art. 26. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul integrãrii europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.555.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor mãsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial
prin divizarea Societãþii Comerciale ”Uzina Mecanicã SaduÒ Ñ S.A.,
filialã a Companiei Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 12 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea ºi
funcþionarea parcurilor industriale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 490/2002, precum ºi al art. 5 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaþiilor bugetare ale agenþilor economici din sectorul producþiei de
apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri industriale, aprobatã prin Legea nr. 50/2002,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ (1) Societatea Comercialã ”Uzina Mecanicã
SaduÒ Ñ S.A., filialã a Companiei Naþionale ”RomarmÒ Ñ
S.A., se divizeazã, în condiþiile legii, în vederea constituirii
unui parc industrial având suprafaþa de 18,62 ha ºi elemente de activ în valoare de 19.029 milioane lei.
(2) Se aprobã transferul fãrã platã al elementelor de
activ prevãzute la alin. (1) din proprietatea Societãþii
Comerciale ”Uzina Mecanicã SaduÒ Ñ S.A. în proprietatea
privatã a judeþului Gorj, în vederea înfiinþãrii unei societãþi
comerciale având ca obiect de activitate administrarea parcului industrial.
(3) Societatea Comercialã ”Uzina Mecanicã SaduÒ Ñ
S.A. îºi reduce capitalul social la valoarea de 172.497 milioane lei ºi îºi pãstreazã sediul ºi obiectul de activitate.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea elementelor de activ
prevãzute la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat
între pãrþi în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Personalul aferent elementelor de activ
prevãzute în protocol se preia prin transfer de cãtre societatea administrator înfiinþatã potrivit prevederilor art. 1
alin. (2).
Art. 4. Ñ Societatea Comercialã ”Uzina Mecanicã SaduÒ Ñ
S.A. va beneficia de prevederile Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaþiilor bugetare ale agenþilor economici din sectorul producþiei de
apãrare din patrimoniul cãrora se constituie parcuri
industriale.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.596.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind redobândirea cetãþeniei române de cãtre unele persoane
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 10 ºi 11 din Legea cetãþeniei române nr. 21/1991, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se acordã cetãþenia românã persoanelor
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta

hotãrâre, care au avut aceastã cetãþenie ºi au solicitat
redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în þarã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Rodica Mihaela Stãnoiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
p. Ministru de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Bucureºti, 16 ianuarie 2003.
Nr. 20.
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ANEXÃ
LISTA

persoanelor cãrora li s-a aprobat redobândirea cetãþeniei române în temeiul art. 10 alin. 1
din Legea cetãþeniei române nr. 21/1991, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
1. Bud Costel, apatrid, nãscut la 25 august 1969 în
localitatea Gãtaia, judeþul Timiº, România, fiul lui Bud Ioan
ºi Aniºca, cu domiciliul actual în comuna Sângeorge nr. 18,
judeþul Timiº.
2. Cãpitanu Lavinia, apatrid, nãscutã la 22 ianuarie
1984 în localitatea Timiºoara, judeþul Timiº, România, fiica
lui Cãpitanu Ioan ºi Cîrpaciu Maria, cu domiciliul actual în
localitatea Timiºoara, str. 1 Decembrie nr. 25, judeþul Timiº.
3. Cârpaciu Ioan, apatrid, nãscut la 25 martie 1941 în
localitatea Valea Dragului, judeþul Giurgiu, România, fiul lui Ñ
ºi Cârpaciu Janta, cu domiciliul actual în localitatea
Timiºoara, str. Negruzzi nr. 37, judeþul Timiº.
4. Cîrpaci Ion, apatrid, nãscut la 7 februarie 1962 în
localitatea Piatra-Neamþ, judeþul Neamþ, România, fiul lui Ñ
ºi Cîrpaci Lenuþa, cu domiciliul actual în localitatea Gãtaia,
Str. Republicii nr. 104, judeþul Timiº.
5. Cîrpaci Radu, apatrid, nãscut la 22 august 1963 în
localitatea Arad, judeþul Arad, România, fiul lui Cîrpaci Ioan
ºi Margareta, cu domiciliul actual în localitatea Curtici,
str. Mihai Eminescu nr. 17, judeþul Arad, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Curtici, judeþul Arad.

6. Demeter-Kuschill Florica-Elisabeta, apatrid, nãscutã la
4 martie 1965 în localitatea Baia Mare, judeþul Maramureº,
România, fiica lui Demeter Vasile ºi Maria, cu domiciliul
actual în localitatea Baia Mare, Valea Borcutului nr. 79/A,
judeþul Maramureº.
7. Kovacs Attila, apatrid, nãscut la 7 decembrie 1958 în
localitatea Cluj-Napoca, judeþul Cluj, România, fiul lui
Kovacs Janos ºi Anna, cu domiciliul actual în Germania,
34369 Hofgeismar, Kurzegasse 3, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Cluj-Napoca, str. Gheorghieni
nr. 172, judeþul Cluj.
8. Linu Trandafir, apatrid, nãscut la 28 octombrie 1970
în localitatea Horodnic, judeþul Suceava, România, fiul lui
Linu Petrache ºi Raveca, cu domiciliul actual în comuna
Horodnic, Str. Topliþei nr. 119, judeþul Suceava.
9. Ursu Titi-Emil, apatrid, nãscut la 19 iulie 1969 în
localitatea Piteºti, judeþul Argeº, România, fiul lui Ursu
Neculai ºi Verona Elena, cu domiciliul actual în localitatea
Piteºti, Str. Exerciþiului, bl. P7, ap. 1, judeþul Argeº, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Piteºti, judeþul
Argeº.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Proiectul de conservare
a energiei termice) dintre România ºi Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
semnat la Londra la 13 aprilie 1997
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 7 alin. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 38/1997 pentru ratificarea
Acordului de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România ºi Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 205/1997, cu
amendamentele ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã amendamentele convenite cu
Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare la
Acordul de împrumut (Proiectul de conservare a energiei
termice) dintre România ºi Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie
1997, ratificat prin Ordonanþa Guvernului nr. 38/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din
28 august 1997, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 205/1997, cu amendamentele ulterioare, dupã cum
urmeazã:
1. Suma de 18.437 dolari S.U.A. din împrumutul în
valoare de 45 milioane dolari S.U.A., acordat de cãtre
Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare pentru
finanþarea Proiectului de conservare a energiei termice, se
anuleazã.
2. Planul de amortizare specificat la lit. d) a secþiunii 2.02 Ñ
Alþi termeni financiari ai Împrumutului se modificã astfel:

Data scadenþei plãþii

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

mai 2002
noiembrie
mai 2003
noiembrie
mai 2004
noiembrie
mai 2005
noiembrie
mai 2006
noiembrie
mai 2007
noiembrie
mai 2008
noiembrie
mai 2009
noiembrie

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Suma scadentã (USD)

2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
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Data scadenþei plãþii

20
20
20
20

Suma scadentã (USD)

mai 2010
noiembrie 2010
mai 2011
noiembrie 2011

2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.231.563

TOTAL:

44.981.563

3. La lit. (e) a secþiunii 2.02 Ñ Alþi termeni financiari ai
Împrumutului ultima datã de tragere se modificã ºi devine
31 decembrie 2003.
4. Dispoziþiile anexei Ñ Planul de finanþare Ñ la anexa
nr. 1 ºi ale anexei la anexa nr. 2 Ñ Categorii ºi trageri Ñ
la Acordul de împrumut se modificã ºi se înlocuiesc corespunzãtor cu prevederile cuprinse în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 16 ianuarie 2003.
Nr. 30.

ANEXÃ
(Anexã la anexa nr. 1)
PLANUL DE FINANÞARE

Planul de finanþare a Proiectului (exclusiv taxe ºi impozite, cu excepþia celor precizate mai
jos) este prezentat în continuare:
Costuri
externe
(USD)

Împrumut BERD

Fonduri locale
ºi centrale
(USD)

Costuri
totale
(USD)

44.981.563,00

0,00

44.981.563,00

Finanþare nerambursabilã acordatã
de BERD

488.000,00

0,00

488.000,00

Fonduri locale ºi centrale (inclusiv
taxe ºi impozite)

0,00

37.461.840,00

37.461.840,00

Finanþare nerambursabilã acordatã
de terþi

5.450.000,00

0,00

5.450.000,00

50.919.563,00

37.461.840,00

88.381.403,00

Costuri totale:

Anexã la anexa nr. 2

Categoria

Partea din împrumut
alocatã în valuta
Împrumutatului (USD)

%
din cheltuieli ce urmeazã a fi finanþate
(exclusiv orice impozite ºi taxe vamale)

Bunuri ºi lucrãri pentru partea:
(1) A-1
Ploieºti

2.597.931,00

Fãgãraº

2.439.646,00

Olteniþa

1.166.507,00

Buzãu

2.595.900,00

Paºcani

2.145.000,00

100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale

pentru contracte supuse
pentru contracte supuse
pentru contracte supuse
pentru contracte supuse
pentru contracte supuse
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Categoria

Partea din împrumut
alocatã în valuta
Împrumutatului (USD)

A-2
Ploieºti

13.951.318,00

Fãgãraº

2.495.423,00

Olteniþa

1.299.993,00

Buzãu
Paºcani

12.243.438,00
1.938.000,00

A-3
Ploieºti

651.814,00

Fãgãraº

294.931,00

Olteniþa

210.000,00

Buzãu

516.662,00

Paºcani

435.000,00

Nealocate
TOTAL:

Ñ

%
din cheltuieli ce urmeazã a fi finanþate
(exclusiv orice impozite ºi taxe vamale)

100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului
licitaþiei internaþionale
100% din valoarea contractului

pentru contracte supuse
pentru contracte supuse
pentru contracte supuse
pentru contracte supuse
pentru contracte supuse

pentru contracte supuse
pentru contracte supuse
pentru contracte supuse
pentru contracte supuse
pentru contracte supuse

44.981.563,00
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil în proprietatea publicã a judeþului Olt
ºi în administrarea Consiliului Judeþean Olt
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 8 alin. (1) ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ulterioare, precum ºi al art. 14 alin. (4) din Legea
nr. 146/1999 privind organizarea, funcþionarea ºi finanþarea spitalelor, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, compus din
construcþii ºi terenul aferent, în care îºi desfãºoarã activitatea Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceºti, identificat
potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, din proprietatea privatã a statului ºi din administrarea
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, în proprietatea publicã a
judeþului Olt ºi în administrarea Consiliului Judeþean Olt.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ (1) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã poziþia nr. 5 de la judeþul Olt din anexa
la Hotãrârea Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor

imobile din domeniul privat al statului ºi din administrarea
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraºelor ºi comunelor ºi în administrarea consiliilor
locale respective, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 640 din 29 august 2002.
(2) Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 867/2002 privind
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului ºi din
administrarea Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei în domeniul
public al judeþelor ºi în administrarea consiliilor judeþene
respective, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002, se completeazã la
judeþul Olt cu poziþia nr. 3 ”Spitalul de Pneumoftiziologie
ScorniceºtiÒ.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 16 ianuarie 2003.
Nr. 32.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului ”Spitalul de Pneumoftiziologie ScorniceºtiÒ, care se transmite din domeniul privat
al statului ºi din administrarea Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei
în domeniul public al judeþului Olt ºi în administrarea Consiliului Judeþean Olt

Nr.
crt.

Unitatea
sanitarã

Locul
unde este
situat imobilul

1.

Spitalul
Scorniceºti*)
Policlinicã
Dispensar
urban

Oraºul
Scorniceºti,
Bd. Muncii
nr. 21,
judeþul Olt

2.
3.

Persoana
juridicã de
la care se
transmite
imobilul

Persoana
juridicã
la care se
transmite
imobilul

Ministerul
Sãnãtãþii
ºi
Familiei

Consiliul
Judeþean
Olt

Caracteristicile
tehnice

Suprafaþa
construitã
(m2)

P+3

1.419

P+1
P

935
120

Suprafaþa
terenului
(m2)

Valoarea
de inventar
(mii lei)

24.340.000
9.200

6.127.000
2.015.000

*) Spitalul Scorniceºti include ºi urmãtoarele anexe:
Ñ centralã termicã;
Ñ staþie de oxigen;
Ñ grup gospodãresc;
Ñ depozit de materiale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru modificarea Deciziei preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 53/2000 ºi a Ordinului preºedintelui Autoritãþii Naþionale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2002 privind acreditarea
drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electricã
În temeiul art. 2 lit. a) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã, al
art. 5 pct. 10 ºi 29 ºi al art. 9 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE, aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare, precum ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 48/2002 pentru
majorarea gradului de deschidere a pieþei energiei electrice,
în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electricã, aprobat prin Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/1999, modificat ºi completat prin ordinele preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2000 ºi nr. 34/2001,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Se modificã pct. 8 din Lista cuprinzând consumatorii finali de energie electricã care se acrediteazã drept
consumatori eligibili, cuprinsã în anexa la Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 53/2000 privind acreditarea drept consumatori
eligibili a consumatorilor finali de energie electricã, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din
22 august 2000, ca urmare a schimbãrii numelui Societãþii
Comerciale ”CimusÒ Ñ S.A. Câmpulung Muscel, dupã cum
urmeazã:
”8. Societatea Comercialã ÇHolcim (Romania) Ciment
CâmpulungÈ Ñ S.A.Ò
Art. II. Ñ Se modificã pct. 21 din Lista cuprinzând consumatorii finali de energie electricã cu care se suplimenteazã Lista cuprinzând consumatorii eligibili, cuprinsã în

anexa la Ordinul preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2002 privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali
de energie electricã, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 170 din 11 martie 2002, ca urmare
a schimbãrii numelui Societãþii Comerciale ”SidexÒ Ñ S.A.
Galaþi, dupã cum urmeazã:
”21. Societatea Comercialã ÇISPATÑSidexÈ Ñ S.A.
Galaþi Ñ eligibil temporar.Ò
Art. III. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Art. IV. Ñ Societatea Comercialã ”Holcim (Romania)
Ciment CâmpulungÒ Ñ S.A. ºi Societatea Comercialã
”ISPATÑSidexÒ Ñ S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
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Art. V. Ñ Departamentul dezvoltarea pieþei de energie
din cadrul Autoritãþii Naþionale de Reglementare în

Domeniul Energiei va urmãri respectarea prevederilor prezentului ordin.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Ion Lungu
Bucureºti, 23 decembrie 2002.
Nr. 41.

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR

DECIZIE
pentru stabilirea stãrii de insolvenþã a Societãþii Comerciale
”Grupul de Asigurãri Român Ñ Grup ASÒ Ñ S.A.
În temeiul dispoziþiilor art. 4 alin. (19), raportat la art. 5, 8 ºi 31 din Legea nr. 32/2000 privind societãþile de asigurare ºi supravegherea asigurãrilor, ºi ale art. 11 din Ordinul preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor
nr. 12/2001, emis pentru punerea în aplicare a Normelor privind insolvabilitatea asigurãtorului ºi administratorul special,
în baza Hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, adoptatã în ºedinþa din data de 9 ianuarie 2003
conform prevederilor art. 4 alin. (22), (23) ºi (24) din Legea nr. 32/2000,
preºedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Prin prezenta decizie se stabileºte starea de
insolvenþã a Societãþii Comerciale ”Grupul de Asigurãri
Român Ñ Grup ASÒ Ñ S.A., cu sediul în Bucureºti,
Str. Berzei nr. 46, et. 2, ap. 8, sectorul 1, înregistratã la
Oficiul registrului comerþului Bucureºti sub nr. J 40/6961/1995,
cod unic de înregistrare 7671046, reprezentatã legal prin
director general, în persoana domnului Adrian Lazãr.
Art. 2. Ñ Se dispune aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2)
din Legea nr. 32/2000 privind societãþile de asigurare ºi
supravegherea asigurãrilor, raportat la art. 29 alin. (1) din
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare
ºi a falimentului, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Art. 3. Ñ Contractele/poliþele de asigurare facultative
încheiate între asiguraþii persoane fizice ºi juridice, pe de o
parte, ºi debitoarea Societatea Comercialã ”Grupul de
Asigurãri Român Ñ Grup ASÒ Ñ S.A., pe de altã parte,
îºi înceteazã de plin drept valabilitatea începând cu data
emiterii prezentei decizii.
Art. 4. Ñ Primele de asigurare achitate, aferente perioadei cuprinse între data emiterii prezentei decizii ºi expirarea
perioadei de asigurare, prevãzutã în poliþele/contractele de
asigurare, se vor restitui pro rata cãtre asiguraþi, dupã

declararea lichidãrii societãþii debitoare conform prevederilor
Legii nr. 64/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Art. 5. Ñ Plata despãgubirilor ºi a sumelor asigurate se
va face conform prevederilor Legii nr. 32/2000 ºi ale art. 8
ºi urmãtoarele din Ordinul preºedintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3/2002, emis pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea ºi
gestionarea Fondului de protejare a asiguraþilor, avându-se
în vedere dispoziþiile în vigoare ale Legii nr. 64/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, referitoare
la verificarea ºi admiterea creanþelor creditorilor, precum ºi
clauzele contractuale ºi condiþiile generale ºi specifice proprii emise de societatea debitoare ”Grupul de Asigurãri
Român Ñ Grup ASÒ Ñ S.A.
Art. 6. Ñ Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile
art. 9 din Legea nr. 32/2000, ºi va fi comunicatã Camerei
de Comerþ ºi Industrie a României ºi a Municipiului
Bucureºti, precum ºi Ministerului Finanþelor Publice Ñ
Direcþia generalã a finanþelor publice a municipiului
Bucureºti.

Preºedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor,
Nicolae Eugen Criºan
Bucureºti, 14 ianuarie 2003.
Nr. 3.211.
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