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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea unor mãsuri pentru funcþionarea instituþiilor
de culturã care se finanþeazã din bugetele locale
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 23 alin. (1) lit. c) ºi al anexei
nr. 5 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificãrile
ulterioare, precum ºi al art. 104 alin. (1) lit. m) din Legea administraþiei
publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Instituþiile publice de culturã prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre trec sub autoritatea consiliilor
judeþene sau, dupã caz, a Consiliului General al Municipiului Bucureºti, în a
cãror razã teritorialã acestea îºi desfãºoarã activitatea.
(2) Finanþarea, potrivit legii, a instituþiilor prevãzute la alin. (1) se
asigurã din bugetul judeþelor sau al municipiului Bucureºti, dupã caz.
Art. 2. Ñ Ministerul Culturii ºi Cultelor va finanþa programe sau proiecte culturale ale instituþiilor menþionate.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat pentru administraþia
publicã,
Gabriel Oprea
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 24 octombrie 2003.
Nr. 1.235.
ANEXÃ
INSTITUÞIILE PUBLICE DE CULTURÃ

care trec din subordinea Ministerului Culturii ºi Cultelor
sub autoritatea consiliilor judeþene, respectiv a Consiliului General
al Municipiului Bucureºti
Instituþia de culturã

Muzeul Naþional al Unirii din Alba Iulia
Centrul de Culturã ”BrãtianuÒ din ªtefãneºtiÑArgeº
Memorialul Ipoteºti Ñ Centrul Naþional de Studii ”Mihai
EminescuÒ din Ipoteºti
Complexul Naþional Muzeal ”Curtea DomneascãÒ din Târgoviºte
Teatrul Naþional din Craiova
Complexul Naþional Muzeal ”AstraÒ din Sibiu
Muzeul Etnografic al Bucovinei din Suceava
Muzeul Naþional al Bucovinei din Suceava
Centrul de Culturã ”Palatele Brâncoveneºti de la Porþile
BucureºtiuluiÒ din Mogoºoaia
Institutul de Studii Orientale ”Sergiu Al. GeorgeÒ
Muzeul Literaturii Române din Bucureºti
Muzeul ”George EnescuÒ din Bucureºti

Consiliul judeþean sub autoritatea
cãruia va funcþiona instituþia

Alba
Argeº
Botoºani
Dâmboviþa
Dolj
Sibiu
Suceava
Consiliul General al
Municipiului Bucureºti
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului ºi din administrarea
Ministerului Administraþiei ºi Internelor în domeniul privat al municipiului Dorohoi
ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, judeþul Botoºani
În temeiul art. 107 din Constituþie, precum ºi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Guvernului României ºi a ministerelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea unui imobil compus din
construcþie aflatã în curs de execuþie ºi terenul aferent,
situat în municipiul Dorohoi, judeþul Botoºani, identificat
potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, din domeniul privat al statului ºi din administrarea
Ministerului Administraþiei ºi Internelor în domeniul privat al
municipiului Dorohoi ºi în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Dorohoi, judeþul Botoºani.
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 La darea în folosinþã a blocului, în baza unui
nou protocol, Ministerul Administraþiei ºi Internelor
redobândeºte dreptul de administrare asupra unui numãr de
apartamente având o suprafaþã locuibilã proporþionalã cu
ponderea valorii actualizate a lucrãrilor executate prin bugetul propriu, din valoarea finalã a obiectivului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 24 octombrie 2003.
Nr. 1.238.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul privat al statului ºi din administrarea
Ministerului Administraþiei ºi Internelor în domeniul privat al municipiului Dorohoi
ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, judeþul Botoºani
Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Municipiul Dorohoi,
str. Dumitru Furtunã f.n.,
p.c. 2306, bl. B1, sc. B,
judeþul Botoºani

Persoana juridicã de la
care se transmite imobilul

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Caracteristicile
tehnice ale imobilului

Statul român Ñ
Ministerul Administraþiei
ºi Internelor

Municipiul Dorohoi Ñ
Consiliul Local
al Municipiului Dorohoi,
judeþul Botoºani

Suprafaþa construitã = 235 m2
Suprafaþa desfãºuratã = 940 m2
Suprafaþa terenului aferent = 350 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului ºi din administrarea
Regiei Naþionale a Pãdurilor Ñ Romsilva în domeniul public al comunei Cândeºti, judeþul Botoºani,
ºi în administrarea Consiliului Local al Comunei Cândeºti, judeþul Botoºani
În temeiul art. 107 din Constituþie, precum ºi 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 ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea unor bunuri imobile,
având datele de identificare prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul privat
al statului ºi din administrarea Regiei Naþionale a Pãdurilor Ñ

Romsilva în domeniul public al comunei Cândeºti, judeþul
Botoºani, ºi în administrarea Consiliului Local al Comunei
Cândeºti, judeþul Botoºani.
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit
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.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 24 octombrie 2003.
Nr. 1.239.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile care trec din domeniul privat al statului ºi din administrarea Regiei Naþionale
a Pãdurilor Ñ Romsilva în domeniul public al comunei Cândeºti, judeþul Botoºani,
ºi în administrarea Consiliului Local al Comunei Cândeºti, judeþul Botoºani
Nr.
crt.

Denumirea
bunului care se
transmite

Locul unde este
situat bunul
care se transmite

Persoana juridicã
de la care se
transmite bunul

Persoana juridicã
la care se
transmite bunul

Caracteristicile
tehnice ale bunului
transmis

1.

Halã împletituri

Satul Cândeºti,
judeþul Botoºani

Statul român,
în administrarea
Regiei Naþionale a
Pãdurilor Ñ Romsilva

Comuna Cândeºti,
în administrarea
Consiliului Local al
Comunei Cândeºti

Construcþie din zidãrie
de cãrãmidã, acoperitã
cu azbociment, ce are
suprafaþa construitã de
412,80 m2

2.

Grajd

Satul Cândeºti,
judeþul Botoºani

Statul român,
în administrarea
Regiei Naþionale a
Pãdurilor Ñ Romsilva

Comuna Cândeºti,
în administrarea
Consiliului Local al
Comunei Cândeºti

Construcþie din zidãrie
de cãrãmidã, acoperitã
cu þiglã profilatã, ce are
suprafaþa construitã de
738,51 m2

3.

Instalaþie apã

Satul Cândeºti,
judeþul Botoºani

Statul român,
în administrarea
Regiei Naþionale a
Pãdurilor Ñ Romsilva

Comuna Cândeºti,
în administrarea
Consiliului Local al
Comunei Cândeºti

Staþie de pompare,
conducte de aducþiune,
rezervor metalic aerian,
þevi de distribuþie

4.

Pod basculã

Satul Cândeºti,
judeþul Botoºani

Statul român,
în administrarea
Regiei Naþionale a
Pãdurilor Ñ Romsilva

Comuna Cândeºti,
în administrarea
Consiliului Local al
Comunei Cândeºti

Cântar pod basculã de
15 tone, pentru cântãrit
vehicule

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea înfiinþãrii pe lângã Ministerul Apãrãrii Naþionale
a unor activitãþi finanþate integral din venituri proprii
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice, cu
modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã înfiinþarea pe lângã Ministerul
Apãrãrii Naþionale a urmãtoarelor activitãþi finanþate integral

din venituri proprii, efectuate de structurile abilitate prin
reglementãrile în vigoare:
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a) activitãþi de înlocuire a mijloacelor fixe ºi a bunurilor
materiale disponibilizate ºi valorificate, prin achiziþii publice
de produse ºi servicii performante, compatibile cu cele din
dotarea structurilor NATO;
b) activitãþi desfãºurate cu efectivele proprii la misiuni
ONU.
Art. 2. Ñ (1) Veniturile proprii din care se finanþeazã
activitãþile înfiinþate potrivit art. 1 provin din încasãrile
obþinute de la activitãþile de valorificare a mijloacelor fixe ºi
a bunurilor materiale, respectiv de la activitãþile desfãºurate
cu efectivele proprii la misiuni ONU.
(2) Cheltuielile materiale ºi de servicii ºi cheltuielile de
capital se efectueazã din veniturile proprii prevãzute la
alin. (1).
(3) În cazul cheltuielilor comune cu activitãþile finanþate
din bugetul de stat, sumele aferente activitãþilor prevãzute
la art. 1 se determinã pe bazã de chei de repartizare stabilite de persoanele autorizate ale instituþiei publice pe
lângã care se organizeazã activitãþile respective.
Art. 3. Ñ Veniturile realizate în urma valorificãrilor efectuate începând cu data de 1 noiembrie 2003, precum ºi
fondurile rambursate de ONU rãmân la dispoziþia
Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi se utilizeazã în condiþiile
prezentei hotãrâri.
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Art. 4. Ñ (1) Bugetele de venituri ºi cheltuieli pentru
activitãþile finanþate integral din venituri proprii, prevãzute la
art. 1, se întocmesc ºi se aprobã o datã cu bugetul
Ministerului Apãrãrii Naþionale, conform prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanþele publice, cu modificãrile
ulterioare.
(2) Excedentele anuale rezultate din execuþia bugetelor
de venituri ºi cheltuieli ale activitãþilor finanþate integral din
venituri proprii se reporteazã în anul urmãtor.
(3) Execuþia de casã a bugetelor de venituri ºi cheltuieli
ale activitãþilor respective se realizeazã prin unitãþile teritoriale ale trezoreriei statului, conform normelor metodologice
emise de Ministerul Finanþelor Publice ºi prevederilor Legii
nr. 500/2002, cu modificãrile ulterioare.
(4) Raportarea execuþiei de casã a bugetelor de venituri
ºi cheltuieli ale activitãþilor prevãzute la art. 1 se efectueazã în conformitate cu instrucþiunile emise de Ministerul
Finanþelor Publice.
Art. 5. Ñ Contractele aflate în derulare la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri, care au ca obiect acþiuni ce se
desfãºoarã în cadrul activitãþilor prevãzute la art. 1, vor fi
desfãºurate în continuare în condiþiile prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 24 octombrie 2003.
Nr. 1.245.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2004 al Companiei Naþionale
”UnifarmÒ Ñ S.A. Bucureºti, aflatã sub autoritatea Ministerului Sãnãtãþii
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei economico-financiare ºi alte dispoziþii cu caracter financiar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 59/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2004 al Companiei Naþionale ”UnifarmÒ Ñ S.A.
Bucureºti, aflatã sub autoritatea Ministerului Sãnãtãþii,
prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre ºi luni a indicatorilor
prevãzuþi în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Companiei
Naþionale ”UnifarmÒ Ñ S.A. Bucureºti se face de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii, în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 2. Ñ (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor,
prevãzut în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Companiei
Naþionale ”UnifarmÒ Ñ S.A. Bucureºti, menþionat la art. 1,
reprezintã limita maximã ºi nu poate fi depãºit decât în
cazuri justificate ºi numai cu aprobarea Guvernului, la
*) Anexa se comunicã Ministerului Sãnãtãþii.

propunerea Ministerului Sãnãtãþii, cu avizul Ministerului
Finanþelor Publice ºi al Ministerului Muncii, Solidaritãþii
Sociale ºi Familiei.
(2) În situaþia în care în cursul execuþiei bugetului se
înregistreazã depãºiri ale veniturilor aprobate, Compania
Naþionalã ”UnifarmÒ Ñ S.A. Bucureºti va putea efectua
cheltuieli proporþional cu gradul de realizare a veniturilor, cu
încadrarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
Art. 3. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la
10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) îi sunt aplicabile
prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.
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(3) Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã de
cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite

potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispoziþiilor art. 2.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul interimar al sãnãtãþii,
Ionel Blãnculescu
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 24 octombrie 2003.
Nr. 1.247.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 13 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România, aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 622/2001
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 41 din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul
refugiaþilor în România,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Alineatul (5) al articolului 13 din
Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în
România, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 622/2001,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396
din 18 iulie 2001, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

”(5) În situaþii deosebite, în care nu pot fi identificaþi sau
utilizaþi interpreþi autorizaþi, se apeleazã la serviciile altor
specialiºti cunoscãtori ai limbii respective, acceptaþi de
Oficiul Naþional pentru Refugiaþi ºi de solicitantul statutului
de refugiat; plata acestora se face în condiþiile prevãzute la
alin. (4).Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 24 octombrie 2003.
Nr. 1.251.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 2004 ale agenþilor economici aflaþi sub
autoritatea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei
economico-financiare ºi alte dispoziþii cu caracter financiar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 59/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2004 ale Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ
S.A., Regiei Naþionale a Pãdurilor Ñ Romsilva,
Administraþiei Naþionale ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. ºi
Companiei Naþionale ”Institutul Naþional de Meteorologie,

Hidrologie ºi Gospodãrire a ApelorÒ Ñ S.A., aflate sub
autoritatea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi
Mediului, prevãzute în anexele nr. 1, 2, 3 ºi 4*) care fac
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

*) Anexele nr. 1, 2, 3 ºi 4 se comunicã Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului.
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(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în
bugetele de venituri ºi cheltuieli menþionate la alin. (1) se
aprobã de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi
Mediului, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 2. Ñ (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri ºi cheltuieli prevãzute la
art. 1 alin. (1) reprezintã limita maximã ºi nu poate fi
depãºit decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritãþii
Sociale ºi Familiei ºi al Ministerului Finanþelor Publice.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, agenþii
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economici prevãzuþi la art. 1 alin. (1) pot efectua cheltuieli
proporþional cu gradul de realizare a veniturilor, cu
încadrarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
Art. 3. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la
10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ Contravenþia prevãzutã la art. 3 se constatã
ºi amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar
ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate
de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru

Bucureºti, 24 octombrie 2003.
Nr. 1.252.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Declaraþiei comune dintre Ministerul Administraþiei ºi Internelor din România
ºi Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale Germania privind cooperarea
ºi asistenþa logisticã pentru modernizarea Poliþiei de Frontierã Române
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor, cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Declaraþia comunã
dintre Ministerul Administraþiei ºi Internelor din
România ºi Ministerul Federal de Interne al

Republicii Federale Germania privind cooperarea ºi
asistenþa logisticã pentru modernizarea Poliþiei de
Frontierã Române.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 24 octombrie 2003.
Nr. 1.259.

Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

DECLARAÞIE COMUNÃ
între Ministerul Administraþiei ºi Internelor din România ºi Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale
Germania privind cooperarea ºi asistenþa logisticã pentru modernizarea Poliþiei de Frontierã Române
Ministerul Administraþiei ºi Internelor din România ºi Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale Germania,
denumite în continuare pãrþi,
hotãrâte sã intensifice pe mai departe colaborarea bilateralã în domeniul combaterii migraþiei ilegale ºi al criminalitãþii transfrontaliere, precum ºi sã consolideze stadiul actual al cooperãrii dintre cele douã ministere,
declarã urmãtoarele:
I. Dispoziþii generale
Pãrþile vor coopera, prin mãsuri adecvate, pentru securizarea integratã a frontierelor României ºi pentru modernizarea Poliþiei de Frontierã Române.

II. Forme de colaborare
1. Mãsurile de colaborare vor include, pe lângã schimb
de experienþã ºi informaþii, ºi cooperare în scopul introducerii de mijloace tehnice pentru supravegherea frontierelor
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ºi controlul efectuat de poliþia de frontierã pe rutele de trafic internaþional.
În acest sens sunt prevãzute, în special:
a) sprijin ºi consiliere pentru organizarea ºi funcþionarea
pe principii moderne a Poliþiei de Frontierã Române;
b) sprijin ºi consiliere pentru selectare ºi întreprinderea
unor mãsuri adecvate ºi necesare de specializare a personalului;
c) realizarea unor schimburi de experienþã pentru perfecþionarea formelor ºi metodelor de acþiune ale Poliþiei de
Frontierã Române, precum ºi combaterea criminalitãþii
transfrontaliere, în concordanþã cu normele Uniunii
Europene ºi cu standardele Schengen;
d) realizarea unor schimburi de experienþã ºi consiliere
pentru asigurarea unei dotãri adecvate cu mijloace ºi echipamente moderne pentru realizarea sistemului integrat de
supraveghere ºi control al frontierei de stat;
e) schimb de documentaþii de specialitate, texte de
lege, informaþii, precum ºi documente tehnico-ºtiinþifice.
2. Pãrþile se informeazã reciproc, la cerere sau din proprie iniþiativã, asupra unor subiecte diverse în domeniul
combaterii migraþiei ilegale ºi al criminalitãþii transfrontaliere,
în mãsura în care acestea sunt relevante pentru ambele
pãrþi.
Informarea se va efectua:
a) pentru partea românã, de cãtre Ministerul
Administraþiei ºi Internelor din România ºi Inspectoratul
General al Poliþiei de Frontierã Române;
b) pentru partea germanã, de cãtre Ministerul Federal
de Interne al Republicii Federale Germania ºi Direcþia
Poliþiei de Frontierã Koblenz.
3. În scopul întreprinderii unor mãsuri speciale pentru
desfãºurarea de acþiuni specifice împiedicãrii intrãrilor ilegale ºi combaterii criminalitãþii transfrontaliere, pãrþile pot
stabili reglementãri ºi modalitãþile necesare pentru efectuarea schimbului de experienþã ºi de acordare a sprijinului
logistic.

4. Corespondenþa de cooperare se efectueazã în limba
fiecãrei pãrþi, fiind însoþitã de o traducere în limba românã,
respectiv germanã.
5. Pãrþile numesc persoane de contact pentru problemele referitoare la mijloacele de conducere ºi intervenþie,
precum ºi schimburi de experþi ºi de experienþã.
6. În caz de nevoie, pãrþile convin, prin intermediul persoanelor de contact numite la pct. 5, asupra urmãtoarelor
mãsuri pentru formarea ºi specializarea personalului:
a) desfãºurarea de cursuri de limbã, necesare ca bazã
pentru iniþierea ºi specializarea în scopul utilizãrii ºi punerii
în funcþiune a mijloacelor de conducere ºi intervenþie
dobândite;
b) organizarea ºi desfãºurarea de seminarii ºi altor
manifestãri comune;
c) specializarea unor experþi în diverse domenii;
d) participarea unor observatori la exerciþii ºi reprezentaþii de specialitate;
e) participarea la cursuri de studiu ºi perfecþionare.
III. Dispoziþii finale
Declaraþia comunã nu va afecta drepturile ºi obligaþiile
existente ale pãrþilor. Schimbul de informaþii ºi
documentaþie, precum ºi orice altã formã de colaborare
care face obiectul prezentei declaraþii comune se vor
derula cu respectarea prevederilor legislaþiei în vigoare a
fiecãrei pãrþi.
Prezenta declaraþie comunã intrã în vigoare la data
semnãrii ei ºi se încheie pentru o perioadã de 5 ani.
Declaraþia comunã va fi prelungitã automat pe alte noi
perioade de câte 5 ani, în cazul în care nici una dintre
pãrþi nu îºi exprimã, cu 6 luni înainte de ieºirea sa din
vigoare, în scris, intenþia de a o denunþa.
În cazul denunþãrii declaraþiei comune, aceasta îºi înceteazã valabilitatea dupã 6 luni de la data primirii de cãtre
una dintre pãrþi a unei notificãri în scris, în acest sens, de
la cealaltã parte.

Prezenta declaraþie comunã a fost semnatã la data de 10 iulie 2003 la Bucureºti, în douã exemplare originale, în
limbile românã ºi germanã, ambele texte fiind egal autentice.
Pentru Ministerul Administraþiei
ºi Internelor din România,
Toma Zaharia

Pentru Ministerul Federal de Interne
al Republicii Federale Germania,
Lutz Diwell

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 1.038/2003 privind suplimentarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului
pe anul 2003
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Capitolul II din anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 1.038/2003 privind suplimentarea bugetului

Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2003, publicatã în
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 10 septembrie 2003, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
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”Cap. II Ñ Finanþarea lucrãrilor la Biserica Românã din
Korcea Ñ Albania: 2.125.000 mii leiÒ.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 4 noiembrie 2003.
Nr. 1.263.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului, prevãzut
în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlãturarea unor efecte ale calamitãþilor naturale produse
în judeþele Alba ºi Vâlcea
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi al art. 19 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2003
nr. 631/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 5.400 milioane lei
din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului, prevãzut
în bugetul de stat pe anul 2003, în vederea înlãturãrii unor
efecte ale calamitãþilor naturale produse în judeþele Alba ºi
Vâlcea, pentru finanþarea unor lucrãri urgente, conform
anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetele unitãþilor administrativ-teritoriale respective pe anul
2003 la capitolul ”Venituri cu destinaþie specialãÒ,

subcapitolul ”Venituri din fondul de intervenþieÒ, respectiv la
capitolul ”Cheltuieli cu destinaþie specialãÒ, subcapitolul
”Cheltuieli din fondul de intervenþieÒ, iar utilizarea sumei se
face de cãtre ordonatorii principali de credite, potrivit
prevederilor legale, din sumele puse la dispoziþie prin
organele teritoriale ale Ministerului Finanþelor Publice.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului
de stat pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul administraþiei ºi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministru delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 4 noiembrie 2003.
Nr. 1.264.
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ANEXÃ
LISTA

cuprinzând lucrãrile urgente de refacere în judeþele Alba ºi Vâlcea
Nr.
crt.

1.

2.

Valoarea
(milioane lei)

Denumirea obiectivului

TOTAL
din care:
Judeþul Alba
Oraºul Baia de Arieº
Ñ Lucrãri de refacere a drumului comunal DC 1, ziduri de sprijin,
Ñ poduri, podeþe ºi punþi pietonale
Judeþul Vâlcea
Comuna Mãldãreºti
Ñ Refacere pod peste pârâul Luncavãþ

5.400,0
3.000,0
3.000,0
3.000,0
2.400,0
2.400,0
2.400,0

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul
de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2003
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice
ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003, repartizat Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, la
capitolul 59.01 ”Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea
sportivã ºi de tineretÒ, titlul ”TransferuriÒ, alineatul 40.34
”Sprijinirea activitãþilor românilor de pretutindeni ºi a organizaþiilor reprezentative ale acestoraÒ, cu suma de

1.000.000 mii lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2003, pentru finanþarea lucrãrilor
de construcþie a ºcolii din Râtiºor Ñ Serbia ºi Muntenegru.
Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi
structura bugetului de stat ºi în bugetul Secretariatului
General al Guvernului pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 4 noiembrie 2003.
Nr. 1.266.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ºi funcþionarea Comisiei de Avizare
a Lãcaºurilor de Cult
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Culturii ºi Cultelor,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul privind organizarea
ºi funcþionarea Comisiei de Avizare a Lãcaºurilor de Cult,
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia relaþii culte va pune în aplicare ºi va
aduce la cunoºtinþã celor interesaþi prezentul ordin.
Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Ordinul ministrului culturii ºi cultelor

nr. 2.041/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea ºi funcþionarea Comisiei de Avizare a Lãcaºurilor de Cult, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 262 din 22 mai 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu

Bucureºti, 29 octombrie 2003.
Nr. 2.830.

ANEXÃ

REGULAMENT
privind organizarea ºi funcþionarea Comisiei de Avizare a Lãcaºurilor de Cult
CAPITOLUL I

Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de organizare ºi funcþionare a Comisiei de
Avizare a Lãcaºurilor de Cult, denumitã în continuare
C.A.L.C., în directa subordine a Ministerului Culturii ºi
Cultelor, precum ºi a procedurii ºi a criteriilor pe baza
cãrora se efectueazã avizarea lãcaºurilor de cult, conform
unei metodologii unitare.
(2) C.A.L.C. emite avize care îndeplinesc condiþiile ºi criteriile cuprinse în prezentul regulament.
Art. 2. Ñ Avizele C.A.L.C. emise în condiþiile prezentului
regulament constituie acte obligatorii cu caracter tehnic, pe
care cei interesaþi le prezintã în vederea obþinerii autorizaþiei
de construire.
Art. 3. Ñ C.A.L.C. este un organism tehnic de specialitate în domeniul patrimoniului arhitectural eclezial, care
analizeazã ºi avizeazã oportunitatea realizãrii lãcaºurilor de
cult din România, amplasarea integratã, volumetria, spaþialitatea interioarã, plastica arhitecturalã, respectarea funcþiunii
specifice cultului religios, respectiv asociaþiei sau fundaþiei
religioase solicitante, conform temei de proiect.
Art. 4. Ñ C.A.L.C. are umãtoarele atribuþii principale:
a) oferã asistenþã de specialitate la cererea cultelor
religioase;

b) avizeazã soluþiile arhitectural-urbanistice din documentaþiile tehnico-economice pentru construcþii de lãcaºuri
de cult ºi ansambluri religioase aparþinând cultelor sau
organizaþiilor religioase;
c) avizeazã documentaþiile tehnico-economice pentru
reparaþii capitale la lãcaºuri de cult ºi ansambluri religioase
aparþinând cultelor religioase, care nu sunt monumente
istorice;
d) în cazul în care documentaþiile tehnico-economice nu
respectã criteriile de avizare prevãzute la art. 15, C.A.L.C.
emite certificatul de respingere, întocmit în conformitate cu
modelul prevãzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
Art. 5. Ñ (1) În sensul prezentului regulament, lãcaºuri
de cult sunt: bisericile, casele de rugãciune, templele, moscheile, sinagogile, casele de adunare sau alte construcþii
asimilate acestora, care deservesc cultele, asociaþiile ori
fundaþiile religioase pentru desfãºurarea serviciilor religioase
specifice.
(2) În sensul prezentului regulament, ansambluri religioase
sunt: mãnãstirile, schiturile, complexurile monahale ºi sãlile
sau clãdirile polivalente care cumuleazã cel puþin o
funcþiune religioasã în structura constructivã propusã.
(3) Avizul C.A.L.C. se referã în mod exclusiv la destinaþia funcþionalã a lãcaºurilor de cult ºi ansamblurilor religioase ºi nu probeazã statutul juridic al proprietarului
acestora, statut care poate fi de cult religios, de asociaþie
sau fundaþie religioasã.
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Art. 6. Ñ (1) Autorizaþia de construire pentru lãcaºurile
de cult ºi pentru construcþiile incluse într-un ansamblu religios se elibereazã numai pe baza avizului emis de
C.A.L.C.
(2) Avizul C.A.L.C. este solicitat prin certificatul de
urbanism.
(3) Depunerea documentaþiei la secretarul C.A.L.C. se
face dupã aprobarea planurilor urbanistice solicitate prin
certificatul de urbanism ºi anterior obþinerii avizelor legale
necesare pentru completarea documentaþiei tehnice care se
prezintã în vederea obþinerii autorizaþiei de construire.
CAPITOLUL II

Organizarea ºi funcþionarea C.A.L.C.
Art. 7. Ñ (1) Componenþa C.A.L.C. este aprobatã prin
ordin al ministrului culturii ºi cultelor ºi este formatã din
preºedinte, vicepreºedinte ºi 9 membri.
(2) C.A.L.C. este condusã de secretarul de stat pentru
culte, în calitate de preºedinte, iar în lipsa acestuia, de
directorul Direcþiei relaþii culte, în calitate de vicepreºedinte.
(3) Funcþia de secretar al C.A.L.C. este deþinutã de cãtre
o persoanã desemnatã dintre cei 2 membri angajaþi în
cadrul Direcþiei relaþii culte. Atribuþiile acestuia sunt stabilite
de cãtre vicepreºedintele C.A.L.C.
(4) Membrii C.A.L.C. sunt desemnaþi dupã cum
urmeazã:
a) Direcþia relaþii culte din cadrul Ministerului Culturii ºi
Cultelor Ñ 2 membri;
b) Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului Ñ
2 membri;
c) Uniunea Arhitecþilor din România Ñ 2 membri;
d) Patriarhia Românã Ñ 2 membri;
e) Uniunea Naþionalã a Restauratorilor de Monumente
Istorice Ñ 1 membru.
(5) Membrii C.A.L.C. care nu sunt angajaþi ai
Ministerului Culturii ºi Cultelor au calitatea de colaborator
ºi îºi pot desfãºura activitatea în cadrul C.A.L.C. în baza
unei convenþii civile.
(6) Membrii C.A.L.C. îºi pãstreazã calitatea de angajat
sau de reprezentant al instituþiei de la care provin.
(7) La ºedinþele C.A.L.C. pot lua parte reprezentanþi ai
cultelor religioase, consultanþi ºi proiectanþi, având statut de
invitaþi.
Art. 8. Ñ Indemnizaþiile lunare acordate fiecãrui membru al C.A.L.C. care nu este salariat al Ministerului Culturii
ºi Cultelor sunt stabilite prin ordin al ministrului culturii ºi
cultelor, în condiþiile legii.
Art. 9. Ñ (1) C.A.L.C. funcþioneazã legal în prezenþa
unui numãr de 7 membri, obligatorie fiind prezenþa
preºedintelui ºi/sau a vicepreºedintelui.
(2) Hotãrârile C.A.L.C. se iau cu votul majoritãþii simple
a membrilor prezenþi. Voturile sunt înregistrate nominal în
procesele-verbale ale ºedinþelor de lucru ale C.A.L.C.
Art. 10. Ñ (1) Lucrãrile C.A.L.C. se desfãºoarã la sediul
situat în municipiul Bucureºti, str. Nicolae Filipescu nr. 40,
sectorul 2, unde se arhiveazã documentaþiile înregistrate de
cãtre secretarul C.A.L.C.
(2) În funcþie de volumul lucrãrilor depuse, se stabileºte
graficul ºedinþelor de lucru ºi C.A.L.C. se întruneºte cel puþin
o datã pe lunã.

Art. 11. Ñ Preºedintele C.A.L.C. are urmãtoarele atribuþii
principale:
a) aprobã graficele cu programarea ºedinþelor de lucru
ale C.A.L.C., la propunerea secretarului;
b) semneazã, în conformitate cu hotãrârile C.A.L.C.,
avizele sau, dupã caz, certificatele de respingere, cu motivarea aferentã.
Art. 12. Ñ Vicepreºedintele C.A.L.C. are urmãtoarele
atribuþii principale:
a) exercitã, prin delegare, atribuþiile preºedintelui în lipsa
acestuia ºi îl informeazã în urmãtoarea ºedinþã a C.A.L.C.
despre acþiunile întreprinse în ºedinþa pe care a prezidat-o;
b) coordoneazã desfãºurarea activitãþii secretarului
C.A.L.C.
Art. 13. Ñ Secretarul C.A.L.C. rãspunde de desfãºurarea corespunzãtoare a ºedinþelor de lucru ale acesteia,
având urmãtoarele atribuþii principale:
a) þine evidenþa activitãþii C.A.L.C. ºi întocmeºte procesele-verbale ale ºedinþelor acesteia, pe care le înregistreazã în registrul proceselor-verbale ale ºedinþelor de lucru
ale C.A.L.C.;
b) examineazã documentaþiile depuse ºi, în cazul în
care acestea nu sunt complete, solicitã centrului de cult,
respectiv asociaþiei sau fundaþiei religioase solicitante,
completarea acestora;
c) propune C.A.L.C. documentaþiile complete spre
analizã;
d) întocmeºte graficul ºedinþelor de lucru ale C.A.L.C.,
pe care îl propune spre aprobare preºedintelui, ºi comunicã centrelor de cult sau asociaþiilor ºi fundaþiilor religioase
data la care au fost programate sã se prezinte la C.A.L.C.
pentru a susþine documentaþiile depuse în vederea avizãrii;
e) întocmeºte ordinea de zi a ºedinþelor C.A.L.C.;
f) întocmeºte avizele ºi certificatele de respingere, în
conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1, respectiv
cu modelul prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament;
g) comunicã centrelor de cult, respectiv fundaþiilor ºi
asociaþiilor religioase, avizele ºi certificatele de respingere,
în termen de 7 zile de la data ºedinþei;
h) înregistreazã avizele în registrul special de evidenþã
a avizelor C.A.L.C.;
i) supune avizãrii documentaþiile refãcute potrivit recomandãrilor C.A.L.C.;
j) prezintã C.A.L.C. comunicãrile centrelor de cult sau
ale asociaþiilor ºi fundaþiilor religioase cu privire la modificãrile aduse documentaþiilor avizate;
k) elibereazã copii de pe avizele pentru construcþia
lãcaºurilor de cult sau de pe certificatele de respingere.
Art. 14. Ñ Membrii C.A.L.C. au urmãtoarele drepturi ºi
obligaþii:
a) participã la ºedinþele C.A.L.C., având drept de vot în
adoptarea hotãrârilor acesteia;
b) semneazã procesele-verbale întocmite în cadrul
fiecãrei ºedinþe la care sunt prezenþi;
c) solicitã consemnarea în procesele-verbale ale
ºedinþelor de lucru a opiniilor ºi punctelor de vedere divergente faþã de hotãrârile adoptate de C.A.L.C.;
d) îl informeazã, în timp util, pe preºedintele C.A.L.C.
despre imposibilitatea participãrii la ºedinþã, în situaþii deosebite ce reclamã aceastã absenþã;
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e) îi comunicã preºedintelui, în timp util, demisia lor din cadrul
C.A.L.C.;
f) primesc o indemnizaþie de ºedinþã, precum ºi contravaloarea cheltuielilor de deplasare ºi de cazare, pe bazã
de decont, cu excepþia salariaþilor Ministerului Culturii ºi
Cultelor.
CAPITOLUL III
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tele asociaþiei sau fundaþiei religioase, în conformitate cu
modelul prezentat în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
Art. 17. Ñ Prezentarea de date eronate sau false în
documentele menþionate la art. 16 determinã, dupã caz,
respingerea cererii de avizare sau anularea avizelor emise.
CAPITOLUL V

Criterii de avizare

Procedura de avizare

Art. 15. Ñ Criteriile care stau la baza avizãrii documentaþiilor supuse analizei C.A.L.C. sunt urmãtoarele:
a) respectarea reglementãrilor urbanistice din zonã;
b) respectarea principiilor compoziþionale ºi de detaliu
de arhitecturã stabilite de autori;
c) adaptarea elementelor de arhitecturã la tema de
proiectare;
d) funcþionalitatea interioarã ºi exterioarã, precum ºi
amenajãrile exterioare sã respecte funcþiile specifice cultului
religios, respectiv asociaþiei sau fundaþiei religioase solicitante;
e) arhitectura interioarã ºi exterioarã sã fie corelatã cu
principiile altor arte ºi ºtiinþe cu impact în procesul specific
de proiectare: structura de rezistenþã, artele plastice, acustica, ingineria luminii;
f) modul în care simbolistica religioasã specificã cultului
respectiv se integreazã limbajului arhitectural, care trebuie
sã fie unitar ºi coerent;
g) conformarea volumetricã exterioarã ºi spaþialitatea
interioarã sã fie reprezentative pentru specificul cultului respectiv;
h) elementele arhitecturale novatoare sã fie în armonie
cu tradiþiile zonei ºi ale cultului religios;
i) structura de rezistenþã sã fie omogenã ºi adecvatã
zonei din punct de vedere seismic, cu respectarea
cerinþelor privind calitatea în construcþii;
j) modul în care calculul seismic þine seama de prezenþa turlelor ºi de influenþa lor asupra structurii;
k) modul în care se realizeazã preluarea împingerilor
date de bolþi ºi arce asupra zidurilor ºi fundaþiilor;
l) modul de realizare a ºaibelor plane sau spaþiale ºi
prevederea sistemului de rigidizare necesar;
m) estimarea valoricã a investiþiei sã poatã fi susþinutã
de beneficiar pe durata execuþiei, estimatã pentru o perioadã de maximum 5 ani;
n) alte trãsãturi definitorii pentru lãcaºul de cult ºi integrarea lui în ansamblu, localitate ºi sit.

Art. 18. Ñ Procedura de avizare se desfãºoarã în
urmãtoarele etape:
a) analizarea cererilor ºi a documentaþiilor complete,
prezentate de centrele de cult sau de asociaþiile ºi
fundaþiile religioase;
b) discuþii purtate în plen cu împuterniciþii fiecãrui solicitant, în vederea formãrii unui punct de vedere documentat;
c) dezbateri în plen asupra fiecãrui caz analizat ºi luarea hotãrârilor de eliberare a avizelor sau a certificatelor de
respingere, însoþite de motivele care au determinat adoptarea hotãrârilor.
Art. 19. Ñ C.A.L.C. este obligatã sã analizeze, sã
hotãrascã ºi sã comunice fiecãrui solicitant hotãrârea adoptatã, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrãrii cererii la secretariatul acesteia.
Art. 20. Ñ (1) Concluziile analizelor ºi hotãrârile adoptate la ºedinþele de lucru ale C.A.L.C. se consemneazã în
procese-verbale semnate de cãtre toþi membrii prezenþi.
(2) Procesele-verbale ale ºedinþelor de lucru ale
C.A.L.C. se înregistreazã într-un registru special, care se
pãstreazã la secretarul C.A.L.C. În acest registru se înscriu
datele privind solicitantul, elementele esenþiale privind documentaþiile depuse la secretarul C.A.L.C., data ºedinþei de
lucru în care s-au analizat cererea de avizare ºi documentaþia aferentã, precum ºi hotãrârea luatã de C.A.L.C.
Art. 21. Ñ (1) Avizele se numeroteazã în ordine cronologicã ºi se înregistreazã într-un registru special de evidenþã a avizelor C.A.L.C., care se pãstreazã la secretarul
acesteia.
(2) În situaþia în care elementele care au dus la acordarea avizului s-au modificat, avizul eliberat este anulat ºi
se elibereazã un nou aviz.
(3) Avizele eliberate pot fi anulate în cazul în care
documentaþiile tehnico-economice nu mai respectã criteriile
de avizare prevãzute la art. 15.
(4) Situaþiile prevãzute la alin. (2) ºi (3) se constatã în
urma informaþiilor solicitate sau primite de la persoanele
fizice ori juridice interesate.
(5) În urma sesizãrilor primite, C.A.L.C. reevalueazã
îndeplinirea criteriilor de avizare ºi anuleazã avizul emis,
eliberând, dupã caz, un nou aviz.
(6) În cazul pierderii avizului, la solicitarea celor interesaþi, C.A.L.C. elibereazã un duplicat al acestuia în baza
unei declaraþii pe propria rãspundere.

CAPITOLUL IV

Documentele necesare în vederea avizãrii
Art. 16. Ñ (1) Pentru obþinerea avizului necesar realizãrii lãcaºurilor de cult, centrele de cult, precum ºi asociaþiile ºi fundaþiile religioase interesate depun la secretarul
C.A.L.C. documentaþia prevãzutã în anexa nr. 3 la prezentul regulament, însoþitã de dovada calitãþii de centru de cult
sau de asociaþie, respectiv fundaþie religioasã, pânã la data
de 15 a fiecãrei luni.
(2) Documentaþia prevãzutã la alin. (1) se depune
într-un singur exemplar, iar ”Planul de situaþieÒ, ”Planul
parterÒ, ”Faþada principalãÒ ºi ”Secþiunea caracteristicãÒ se
depun în douã exemplare.
(3) Cererea de eliberare a avizului se completeazã de
cãtre conducãtorul centrului de cult, respectiv de preºedin-

CAPITOLUL VI

Dispoziþii finale
Art. 22. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din
prezentul regulament.
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ANEXA Nr. 1
la regulament

MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR
COMISIA DE AVIZARE A LÃCAªURILOR DE CULT

A V I Z Nr. É................É / ÉÉ...............

privind ÉÉ...................................................
Cãtre: ...............................................................................................................................................
Spre ºtiinþã: .....................................................................................................................................
Faza: Avizul Comisiei de Avizare a Lãcaºurilor de Cult
Obiectivul: ........................................................................................................................................
Proiectul: ..........................................................................................................................................
Proiectantul: .....................................................................................................................................
Beneficiarul: .....................................................................................................................................
Documentaþia supusã avizãrii:
Ñ piese scrise: .............................................................................................................................;
Ñ piese desenate: ........................................................................................................................;
Ñ documentar foto: ..................................................................................................................... .
Comisia de Avizare a Lãcaºurilor de Cult, întrunitã în ºedinþa de lucru din data de É.......É , la care au fost prezenþi É..................É membri, în urma analizãrii documentaþiei aferente cererii dumneavoastrã nr. É...É din data de
É....É , a hotãrât acordarea prezentului aviz, cu respectarea, sub condiþia nulitãþii absolute, a urmãtoarelor condiþii:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Preºedinte,
Secretar,
........................................ÉÉ
ÉÉ........................................
N O T Ã:

Prezentul aviz se redacteazã în 3 exemplare, care sunt însoþite de planºele nr. 1Ñ4 vizate spre neschimbare.
Avizul Comisiei de Avizare a Lãcaºurilor de Cult nu înlãturã rãspunderea civilã ºi penalã a proiectantului, beneficiarului ºi executantului, dupã caz, cu privire la regimul autorizãrii executãrii construcþiilor ºi respectãrii normelor ºi legislaþiei
în vigoare.
ANEXA Nr. 2
la regulament

MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR
COMISIA DE AVIZARE A LÃCAªURILOR DE CULT

CERTIFICAT DE RESPINGERE Nr. É................É / ÉÉ...............

privind ÉÉ...................................................
Cãtre: ...............................................................................................................................................
Spre ºtiinþã: .....................................................................................................................................
Faza: Avizul Comisiei de Avizare a Lãcaºurilor de Cult
Obiectivul: ........................................................................................................................................
Proiectul: ..........................................................................................................................................
Proiectantul: .....................................................................................................................................
Beneficiarul: .....................................................................................................................................
Documentaþia supusã avizãrii:
Ñ piese scrise: .............................................................................................................................;
Ñ piese desenate: ........................................................................................................................;
Ñ documentar foto: ..................................................................................................................... .
Comisia de Avizare a Lãcaºurilor de Cult, întrunitã în ºedinþa de lucru din data de ÉÉ , la care au fost prezenþi
É......É membri, în urma analizãrii documentaþiei aferente cererii dumneavoastrã nr. É.......É din data de É......É , a
hotãrât acordarea prezentului certificat de respingere.
Motivare:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Recomandãri:
.......................................................................................................É............................................É
Preºedinte,
Secretar,
........................................ÉÉ
ÉÉ........................................
N O T Ã:

Prezentul certificat de respingere se redacteazã în 3 exemplare.
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ANEXA Nr. 3
la regulament

CONÞINUTUL

documentaþiei necesare în vederea obþinerii avizului Comisiei de Avizare a Lãcaºurilor de Cult
I. Piese scrise
1. Borderou
2. Cerere scrisã, întocmitã conform anexei nr. 4 la regulament, care cuprinde:
Ñ antetul parohiei (hramul, satul, comuna, judeþul);
Ñ aprobarea din partea centrului de cult religios sau a organizaþiei centrale religioase (aviz sau adresã).
3. Lista cuprinzând semnãturile proiectanþilor, numele ºi prenumele, profesia, calitatea ºi capitolul din proiect pentru
care rãspund, dupã cum urmeazã:
Ñ ºef de proiect;
Ñ proiectanþi cu drept de semnãturã;
Ñ verificatori de proiecte autorizaþi.
4. Tema de proiectare de arhitecturã religioasã, semnatã de ºeful de proiect ºi de beneficiarul direct, va cuprinde
ca elemente de temã dogme specifice cultului respectiv sau obiective caracteristice statutului de organizare ºi funcþionare
a organizaþiei religioase, precum ºi motivaþia elementelor de temã prezentate.
5. Memoriu tehnic pe specialitãþi (arhitecturã, amenajãri exterioare, sistematizarea pe verticalã, structurã de rezistenþã, instalaþii)
5.1. Memoriul de arhitecturã va cuprinde:
5.1.1. Date generale:
Ñ evaluarea estimativã a costurilor conform normelor în vigoare;
Ñ precizarea surselor de finanþare, inclusiv a programelor de cofinanþare;
Ñ graficul lucrãrilor de construcþie.
N O T Ã:

Verificarea exigenþelor de performanþã a proiectului, care face parte integrantã din documentaþia supusã avizãrii, se
face în conformitate cu dispoziþiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile ulterioare, ºi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.
5.1.2. Date urbanistice:
Ñ integrarea în localitate/sit;
Ñ prezentarea numãrului de familii sau de credincioºi arondaþi la unitatea de cult, numãrul locuitorilor din mãnãstiri,
schituri ºi metocuri, precum ºi sursa acestei informaþii;
Ñ prezentarea specificului multiculturalitãþii în localitate;
Ñ prezentarea spaþiului eclezial (parohial);
Ñ prezentarea patrimoniului eclezial existent, aparþinând cultului, respectiv asociaþiei sau fundaþiei religioase;
Ñ prezentarea patrimoniului religios cu valoare de monument istoric din zonã;
Ñ indicatorii teritoriali pe parcelã corelaþi cu cei de zonã (din PUG);
Ñ prezentarea amenajãrilor peisagistice.
5.1.3. Arhitectura interioarã ºi exterioarã va fi prezentatã prin:
Ñ schema funcþionalã înscrisã în tema de proiectare ºi în normativele în vigoare;
Ñ surse de inspiraþie, modele, model transformaþional, inovaþie;
Ñ date metrice tridimensionale, proporþii, modul;
Ñ conformarea volumetricã;
Ñ spaþiul interior: planul orizontal, planurile verticale, planul de boltire, cromatica, finisajele folosite, componentele
artistice (picturã, sculpturã etc.), lumina, acustica;
Ñ plastica arhitecturalã unitarã.
II. Piese desenate
1. Încadrarea în unitatea teritorial-administrativã, cu indicarea pe planºã a altor bunuri imobile aparþinând cultelor
religioase, respectiv asociaþiilor sau fundaþiilor religioase, la scara 1/2.000 (lista în clar cu denumirea acestor bunuri)
2. Planul de situaþie cu încadrarea în spaþiul parohial (cultic), corelat cu planul de amenajare: amplasarea construcþiilor existente, a construcþiilor propuse, amplasarea funcþiunilor, cotele, relaþia cu ansamblul, distanþele faþã de limitele
terenului ºi faþã de construcþiile existente, sistematizarea pe verticalã, accesele pietonale, rituale ºi uzuale, accesele auto,
parcajele auto, împrejmuirile, spaþiile verzi amenajate peisagistic, la scara de 1/200 sau 1/100
3. Planurile tuturor nivelurilor proiectate, la scara de 1/100; 1/50
4. Secþiunile caracteristice cu explicitarea structurii, volumetriei ºi spaþialitãþii, la scara de 1/100; 1/50
5. Faþadele proiectate la scara de 1/100; 1/50
6. Orice alte materiale/detalii care ilustreazã proiectul de arhitecturã
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III. Acte ºi documente anexate în copie

1. Certificatul de urbanism ºi planºa-anexã la acesta, vizatã spre neschimbare
2. Actul de proprietate asupra terenului, însoþit de planºa cadastralã
3. Planºa cuprinzând reglementãri din planul urbanistic de detaliu (planul urbanistic zonal), solicitatã prin certificatul
de urbanism, inclusiv hotãrârea consiliului local sau a consiliului judeþean, dupã caz, de aprobare a documentaþiei
4. Precizarea altor activitãþi profesionale întreprinse în domeniul arhitecturii ecleziale de cãtre autorii proiectului prezentat
N O T Ã:

Fiecare planºã în original trebuie sã cuprindã în partea dreaptã jos un cartuº, care va fi întocmit în conformitate cu
legislaþia în vigoare.

ANEXA Nr. 4
la regulament

.......................................................................
(antetul persoanei juridice solicitante)

Cãtre Comisia de Avizare a Lãcaºurilor de Cult
De la persoana juridicã solicitantã
Nr. C.A.L.C. ..................../ Data ....................
CERERE DE AVIZARE

1. Persoana juridicã solicitantã:
¥ denumirea: ..................................................................................................................................
¥ sediul: .........................................................................................................................................
¥ telefon/fax/e-mail: .......................................................................................................................
2. Persoana împuternicitã sã efectueze procedura de avizare:
¥ numele ºi prenumele: ................................................................................................................
¥ domiciliul: ....................................................................................................................................
¥ împuternicirea nr. .......................... din data de ......................................................................
3. Temeiul juridic al cererii: .........................................................................................................
4. Obiectul cererii: ........................................................................................................................
5. Proiectul: ...................................................................................................................................
6. Proiectantul: ..............................................................................................................................
7. Beneficiarul: ..............................................................................................................................
8. Enumerarea documentaþiei anexate cererii de avizare:
Ñ piese scrise: .............................................................................................................................
Ñ piese desenate: .......................................................................................................................
Ñ documentar foto: ......................................................................................................................
9. Data ºi semnãtura persoanei împuternicite ...........................................................................
10. Cererea va fi avizatã ºi de forul ierarhic superior al persoanei juridice solicitante.
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