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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã,
semnat la Bucureºti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanþare dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor
ºi reconversie profesionalã (RICOP), semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 1 pct. I din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Art. 1. Ñ Se ratificã Addendumul dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la
18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia europeanã referitor la

Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor ºi
reconversie profesionalã (RICOP), semnat la Bucureºti la
30 decembrie 1999, ratificat prin Ordonanþa de urgenþã a
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Guvernului nr. 62/2000, aprobatã prin Legea nr. 207/2000,
cu modificãrile ulterioare.

Art. 2. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la 3 zile de
la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul integrãrii europene,
Vasile Puºcaº,
negociator-ºef la Uniunea Europeanã
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 2004.
Nr. 21.

ADDENDUM
la Memorandumul de finanþare RO9904
Restructurarea întreprinderilor ºi reconversie profesionalã (RICOP)
În cadrul asistenþei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost întocmit pe baza bugetului PHARE
1999 al Programului pentru restructurarea întreprinderilor ºi reconversie profesionalã (RICOP) pentru România.
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Natura ºi obiectul

Toate celelalte prevederi ºi condiþii ale Memorandumului
de finanþare iniþial RO9904 rãmân neschimbate.

Memorandumul de finanþare RO9904, semnat la
30 decembrie 1999, se modificã dupã cum urmeazã:
Ñ Perioada de platã pentru componenta RO9904.03
”Mãsuri active de ocupare a forþei de muncãÒ ºi
RO9904.05 ”Mãsuri pentru diminuarea impactului social al
restructurãrii industrialeÒ se extinde cu 6 luni, pânã la
30 iunie 2004.
Ñ Perioada de platã pentru componenta RO9904.06
”Asistenþã tehnicãÒ se extinde cu 11 luni, pânã la 30
noiembrie 2004.

ARTICOLUL 3

Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9904 s-a
întocmit în douã exemplare, în limba englezã.
ARTICOLUL 4
Intrarea în vigoare

Addendumul la Memorandumul de finanþare RO9904 va
intra în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrþi.

Bucureºti, 18 noiembrie 2003.
Pentru Beneficiar,
Vasile Puºcaº,
ministrul interimar al integrãrii europene,
coordonatorul naþional al asistenþei

Pentru Comunitate,
Jonathan Scheele,
ºeful Delegaþiei Comisiei Europene în România

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã,
semnat la Bucureºti la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanþare
dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul orizontal
pentru sprijinul Comunitãþii în domeniul siguranþei nucleare în 2001 pentru România Ñ RO 0110,
semnat la Bucureºti la 19 decembrie 2001
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 1 pct. I din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Art. 1. Ñ Se ratificã Addendumul dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la

19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanþare dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la
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Programul orizontal pentru sprijinul Comunitãþii în domeniul
siguranþei nucleare în 2001 pentru România Ñ RO 0110,
semnat la Bucureºti la 19 decembrie 2001.
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Art. 2. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la 3 zile
de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul integrãrii europene,
Vasile Puºcaº,
negociator-ºef la Uniunea Europeanã
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 2004.
Nr. 22.

ADDENDUM
la Memorandumul de finanþare RO 0110
Program orizontal pentru sprijinul Comunitãþii în domeniul siguranþei nucleare în 2001 pentru România
În cadrul asistenþei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost întocmit pe baza bugetului PHARE
2001 al Programului orizontal pentru sprijinul Comunitãþii în domeniul siguranþei nucleare în 2001 pentru România.
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Natura ºi obiectul

Toate celelalte prevederi ºi condiþii ale Memorandumului
de finanþare original RO 0110 rãmân neschimbate.

Memorandumul de finanþare RO 0110, semnat la
19 decembrie 2001, se modificã dupã cum urmeazã:
Ñ Perioada de platã a proiectului RO 01.10.01
”Consolidarea regimului de reglementare în domeniul siguranþei nucleareÒ se extinde cu 6 luni, pânã la 31 mai 2005.
Ñ Perioada de contractare a proiectului RO 01.10.02
”Sprijin pentru CNCAN în procesul de revizuire a protecþiei
la incendiuÒ se extinde cu 12 luni, pânã la 30 noiembrie
2004, iar perioada de platã se extinde cu 12 luni, pânã la
30 noiembrie 2005.

ARTICOLUL 3

Addendumul la Memorandumul de finanþare RO 0110
este întocmit în douã exemplare, în limba englezã.
ARTICOLUL 4
Intrarea în vigoare

Addendumul la Memorandumul de finanþare RO 0110
intrã în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrþi.

Bucureºti, 19 decembrie 2003.
Pentru Beneficiar,
Vasile Puºcaº,
ministrul interimar al integrãrii europene,
coordonatorul naþional al asistenþei

Pentru Comunitate,
Jonathan Scheele,
ºeful Delegaþiei Comisiei Europene în România

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 69/2002
privind regimul juridic al cãrþii electronice de identitate
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 559/2003 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Art. I. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 69/2002 privind
regimul juridic al cãrþii electronice de identitate, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din
31 august 2002, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 285/2003, se modificã ºi se completeazã dupã
cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:

”Art. 1. Ñ (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se
introduce cartea electronicã de identitate.Ò
2. Articolul 2 se abrogã.
3. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 31. Ñ Cãrþile electronice de identitate se elibereazã
începând cu data de 1 ianuarie 2006.Ò
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4. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Asigurarea cu echipamente ºi programe informatice
a autoritãþilor ºi instituþiilor publice se va realiza eºalonat,
astfel:
a) în municipiile reºedinþã de judeþ, pânã la data de
31 iulie 2007;
b) în celelalte municipii ºi oraºe, pânã la data de
31 decembrie 2008;
c) în comune, pânã la data de 31 decembrie 2009.Ò
5. Alineatul (1) al articolului 4 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 41. Ñ (1) Actualele cãrþi de identitate ºi buletine
de identitate pot fi folosite în continuare, pânã la expirarea
valabilitãþii lor.Ò
6. Dupã articolul 5 se introduce un nou articol,
articolul 6, cu urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ (1) Instituþiile responsabile pentru ducerea la
îndeplinire a dispoziþiilor art. 5 sunt urmãtoarele: Ministerul
Administraþiei ºi Internelor, Ministerul Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei, Ministerul Finanþelor Publice,
Ministerul Sãnãtãþii ºi Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale
ºi Familiei.

(2) Ministerul Administraþiei ºi Internelor va asigura coordonarea colectivului de lucru ce va fi numit de instituþiile
menþionate la alin. (1).
(3) Conþinutul de date al cãrþii electronice de identitate,
precum ºi libera circulaþie a acesteia vor fi supuse avizãrii
instituþiei Avocatul Poporului de cãtre Ministerul
Administraþiei ºi Internelor.Ò
Art. II. Ñ În termen de 120 de zile de la data intrãrii în
vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanþe,
Guvernul va adopta, prin hotãrâre, normele metodologice
privind aplicarea prevederilor prezentei ordonanþe, precum
ºi forma ºi conþinutul cãrþii electronice de identitate.
Art. III. Ñ Dupã aprobarea prin lege a prezentei ordonanþe, Ordonanþa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul
juridic al cãrþii electronice de identitate, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din
31 august 2002, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 285/2003, precum ºi cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta ordonanþã, va fi republicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor
o nouã numerotare.
Art. IV. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la 3 zile
de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
p. Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Adriana Þicãu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 2004.
Nr. 24.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere
ºi a perioadelor de odihnã ale conducãtorilor vehiculelor care efectueazã transporturi rutiere
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 1 pct. II.25 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Art. I. Ñ Litera b) a articolului 15 din Ordonanþa
Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ºi a perioadelor de odihnã ale conducãtorilor vehiculelor care efectueazã transporturi rutiere, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 466/2003, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”b) utilizarea unor tahografe fãrã aprobare de model,
defecte sau desigilate, a unor tahografe montate ºi/sau
reparate de agenþi economici neautorizaþi ori a unor tahografe neverificate sau cu termenul de valabilitate depãºit;Ò

Art. II. Ñ Articolul II din Legea nr. 466/2003 pentru
aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ºi a perioadelor de odihnã
ale conducãtorilor vehiculelor care efectueazã transporturi
rutiere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 837 din 25 noiembrie 2003, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. II. Ñ (1) În termen de 90 de zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului va elabora normele privind activitatea de control al respectãrii prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de
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conducere ºi a perioadelor de odihnã ale conducãtorilor
vehiculelor care efectueazã transporturi rutiere ºi normele
privind modul de aplicare a sancþiunilor pentru operatorii de
transport strãini. Normele se vor aproba ºi actualiza periodic prin ordin al ministrului transporturilor, construcþiilor ºi
turismului ºi se vor publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) Normele de autorizare a agenþilor economici care
verificã, monteazã ºi/sau reparã tahografe se aprobã prin
ordin comun al ministrului transporturilor, construcþiilor ºi
turismului ºi al ministrului economiei ºi comerþului, care se
publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi, Ministerul Economiei ºi Comerþului va
actualiza normele privind aprobarea de model a tahografelor,
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foilor de înregistrare ºi cartelelor pentru tahografe. Normele
se vor aproba prin ordin al directorului general al Biroului
Român de Metrologie Legalã ºi se vor publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(4) Ministerul Economiei ºi Comerþului va actualiza periodic normele prevãzute la alin. (3), în funcþie de legislaþia
comunitarã din Uniunea Europeanã.
(5) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi
Familiei va elabora norme proprii privind activitatea de
control.Ò
Art. III. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la 3 zile
de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Miron Tudor Mitrea
p. Ministrul economiei ºi comerþului,
Mihai Berinde,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 2004.
Nr. 25.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru completarea art. 4 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 8/2003
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ºi privatizare
a unor societãþi naþionale, companii naþionale ºi societãþi comerciale cu capital majoritar de stat
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Art. I. Ñ La articolul 4 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare ºi privatizare a unor societãþi
naþionale, companii naþionale ºi societãþi comerciale cu
capital majoritar de stat, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 569/2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmãtorul cuprins:

”(51) Perioada în care persoanele din sectorul minier,
care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puþin 17 ani în
condiþii speciale ºi care beneficiazã de venit lunar de completare ºi de plãþi compensatorii potrivit prezentei ordonanþe
de urgenþã, constituie stagiu de cotizare realizat în condiþii
speciale de muncã.Ò
Art. II. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la 3 zile de
la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 2004.
Nr. 27.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinþarea, organizarea
ºi funcþionarea Fondului Român de Dezvoltare Socialã
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 559/2003 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Art. I. Ñ Legea nr. 129/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Fondului Român de Dezvoltare
Socialã, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, se modificã ºi se
completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2 alineatul (1), literele a), d), g), h), i), j) ºi k)
vor avea urmãtorul cuprins:
”a) beneficiarii sunt grupuri din comunitãþi rurale ºi
sãrace, grupuri dezavantajate, grupuri productive provenind
din comunitãþi sãrace ºi alte categorii sociale stabilite ca
eligibile, de comun acord cu finanþatorii sau donatorii;
..........................................................................................
d) grupurile productive provenite din comunitãþi sãrace sau
grupurile productive constituite la nivelul altor categorii sociale
stabilite ca eligibile, provenite din comunitãþi orãºeneºti, comunale sau sãteºti, sunt cele ale producãtorilor agricoli,
meºteºugarilor, artizanilor ºi altor categorii de meseriaºi;
..........................................................................................
g) facilitatorul este o persoanã fizicã sau o persoanã
juridicã selectatã de Fond, care îºi asumã obligaþia sã ajute
o comunitate ruralã sãracã, un grup dezavantajat, un grup
productiv ori altã categorie socialã stabilitã ca eligibilã, provenitã din comunitãþi orãºeneºti, comunale sau sãteºti,
dupã caz, sã se organizeze, sã îºi identifice necesitãþile
proprii, sã le ierarhizeze, sã elaboreze un proiect, sã
depãºeascã problemele de organizare ºi comunicare
apãrute în timpul derulãrii unui proiect, sã participe la dezvoltarea durabilã a comunitãþii ºi dupã încheierea finanþãrii
Fondului;
h) reprezentanþii beneficiarilor sunt, dupã caz, comitetele
de conducere a proiectelor, în cazul grupurilor din comunitãþi rurale sãrace, al grupurilor productive provenind din
comunitãþi sãrace ºi al altor categorii sociale stabilite ca
eligibile, provenite din comunitãþi orãºeneºti, comunale sau
sãteºti, ori organizaþiile intermediare, în cazul grupurilor
dezavantajate;
i) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de
gestiune ºi conducere a proiectului, alcãtuitã din 3 persoane: preºedinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor
comunitare rurale sãrace, al grupurilor productive provenind
din comunitãþi sãrace ºi al altor categorii sociale stabilite ca
eligibile, provenite din comunitãþi orãºeneºti, comunale sau
sãteºti, desemnate de acestea potrivit Procedurii de
dobândire a personalitãþii juridice de cãtre grupurile din
comunitãþile rurale sãrace, grupurile productive din comunitãþile rurale sãrace ºi alte categorii sociale stabilite ca

eligibile, provenite din comunitãþi orãºeneºti, comunale sau
sãteºti;
j) comitetul de întreþinere a proiectului este unitatea de
întreþinere a proiectului, alcãtuitã din minimum 3 persoane
din cadrul grupului din comunitatea ruralã sãracã sau din
cadrul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite
din comunitãþi orãºeneºti, comunale sau sãteºti, mandatate
de membrii acestuia printr-un document legalizat de
secretarul unitãþii administrativ-teritoriale în a cãrei razã
se aflã comunitatea beneficiarã sau grupul beneficiar,
dupã caz;
k) organizaþiile intermediare sunt organizaþii neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fãrã scop lucrativ, sau autoritãþi ale administraþiei publice locale, dupã caz,
aflate în raporturi contractuale de parteneriat cu organizaþii
neguvernamentale.Ò
2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi,
grupurile prevãzute la alin. (1) lit. b) ºi d), precum ºi grupurile aparþinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile,
provenite din comunitãþi orãºeneºti, comunale sau sãteºti în
condiþiile alin. (1) lit. a), trebuie sã dobândeascã personalitate juridicã, pe baza procesului-verbal de constituire ca
persoanã juridicã, încheiat de cel puþin 10 membri ai comunitãþii, înregistrat la consiliul local în raza cãruia se aflã
comunitatea beneficiarã sau grupul beneficiar, dupã caz. De
personalitatea juridicã astfel dobânditã se poate face uz
numai în raporturile juridice nãscute în legãturã cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridicã astfel constituitã înceteazã sã fiinþeze dupã ce a fost realizat
proiectul, potrivit unor proceduri stabilite de Fond.Ò
3. La articolul 3, dupã litera c) se introduce o nouã
literã, litera d), cu urmãtorul cuprins:
”d) alte tipuri de proiecte considerate ca eligibile, de
comun acord cu finanþatorii sau donatorii, dupã caz.Ò
4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 4. Ñ (1) Grupul din comunitatea ruralã sãracã sau
grupul aparþinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile,
provenite din comunitãþi orãºeneºti, comunale sau sãteºti,
poate face uz de personalitatea juridicã dobânditã potrivit
art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice nãscute în
legãturã cu realizarea unui proiect ºi cu întreþinerea acestuia dupã încetarea finanþãrii Fondului. La închiderea proiectelor finanþate de Fond comitetul de întreþinere a
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proiectului preia toate drepturile ºi este þinut de toate
obligaþiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce
priveºte întreþinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executând totodatã ºi ultimele acte de gestiune
financiarã ce constau în plata garanþiei de bunã execuþie a
contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru
proiectul finanþat de Fond.Ò
5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 5. Ñ (1) Dupã aprobarea de cãtre Fond a cererii
de finanþare, membrii grupului productiv provenit dintr-o
comunitate sãracã sau grupul productiv aparþinând altor
categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitãþi orãºeneºti, comunale sau sãteºti, grupuri care au
dobândit personalitate juridicã potrivit art. 2 alin. (2), vor
constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o nouã
persoanã juridicã în una dintre urmãtoarele forme de asociere: cooperativã de consum, societate agricolã, asociaþie
sau fundaþie, înfiinþate potrivit dispoziþiilor legale în vigoare.Ò
6. Alineatele (1) ºi (2) ale articolului 9 vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ (1) În realizarea scopului sãu, Fondul adoptã
reglementãri proprii în condiþiile prevãzute de prezenta
lege, opozabile numai persoanelor cu care intrã în raporturi
juridice. Aceste reglementãri se vor referi la manualele de
operare, Manualul procedurilor administrative ºi financiare,
ghiduri/regulamente/proceduri operaþionale, Ghidul facilitatorului, procedura de dobândire a personalitãþii juridice,
potrivit art. 2 alin. (2), precum ºi la alte asemenea reglementãri, în funcþie de necesitãþi.
(2) Prin hotãrârea Consiliului director al Fondului se va
stabili care dintre reglementãrile prevãzute la alin. (1) va fi
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ò
7. La articolul 12, litera c) va avea urmãtorul cuprins:
”c) orientarea resurselor cãtre nevoile identificate ºi/sau
cererile exprimate de grupurile din comunitãþile rurale
sãrace, de grupurile aparþinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitãþi orãºeneºti, comunale sau sãteºti ºi din grupurile dezavantajate;Ò
8. La articolul 13, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
”b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii,
Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, Ministerului Finanþelor Publice ºi
al Ministerului Administraþiei ºi Internelor, desemnaþi de
conducãtorii instituþiilor respective;Ò
9. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Pentru participarea la ºedinþele consiliului director,
preºedintele ºi membrii beneficiazã de o indemnizaþie
lunarã de 25% din indemnizaþia lunarã a secretarului de
stat. Pentru deplasãrile în interesul Fondului, preºedintele
ºi membrii consiliului director beneficiazã de decontarea
cheltuielilor de transport, cazare ºi diurnã în condiþiile
prevãzute de dispoziþiile legale în vigoare pentru personalul
din sectorul bugetar, aplicabile pentru categoria asimilatã
rangului de secretar de stat.Ò
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10. La articolul 17, litera d) va avea urmãtorul cuprins:
”d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi raportul
anual de activitate al Fondului, elaborate prin grija directorului executiv.Ò
11. Alineatul (5) al articolului 18 va avea urmãtorul
cuprins:
”(5) La ºedinþele consiliului director participã, în calitate
de invitat, conducerea executivã a Fondului.Ò
12. La articolul 19 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
”(2) Directorul executiv va fi ajutat în îndeplinirea
atribuþiilor sale de cãtre un director adjunct, angajat în
condiþiile legislaþiei muncii.Ò
13. Alineatul (2) al articolului 21 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Directorul executiv angajeazã ºi concediazã, în
condiþiile legii ºi ale reglementãrilor interne ale Fondului,
personalul acestuia. De asemenea, încheie contracte cu
colaboratori externi, în considerarea termenilor de referinþã,
pe o duratã determinatã.Ò
14. Alineatele (1) ºi (2) ale articolului 23 vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 23. Ñ (1) Salariaþii Fondului sunt încadraþi cu contract de muncã în condiþiile legislaþiei muncii. Colaboratorii
externi ai Fondului sunt recrutaþi prin selecþie, încheindu-se
cu aceºtia angajamente contractuale.
(2) Structura personalului ºi a colaboratorilor, drepturile
ºi obligaþiile acestora, inclusiv sub aspectul nivelului
salarizãrii ºi contravalorii prestaþiilor, se stabilesc prin reglementãrile Fondului.Ò
15. La articolul 24 alineatul (2), litera c) va avea
urmãtorul cuprins:
”c) din dobânzi încasate la disponibilitãþile în lei ale
Fondului ºi dobânzi rãmase neutilizate de la proiecte,
destinate exclusiv pentru finanþarea proiectelor;Ò
16. Alineatul (3) al articolului 24 va avea urmãtorul
cuprins:
”(3) Sumele care se acordã anual sub formã de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevãzute în bugetul
Ministerului Finanþelor Publice.Ò
17. Alineatul (2) al articolului 26 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului pentru
proiecte se face numai pe bazã de selecþie ºi concurs,
potrivit reglementãrilor adoptate de consiliul director.Ò
18. La articolul 28 alineatul (1), literele d) ºi g) vor avea
urmãtorul cuprins:
”d) organizarea programelor de instruire ºi schimb de
experienþã pentru reprezentanþii beneficiarilor;
.........................................................................................
g) constatarea realizãrii obiectivelor prevãzute la nivelul
acordului de grant.Ò
19. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 34. Ñ Dacã în cursul executãrii acordului de grant
se constatã încãlcãri ale obligaþiilor contractuale sau nesocotiri ale dispoziþiilor prezentei legi ºi ale prevederilor din
reglementãrile Fondului, acesta poate proceda la suspendarea executãrii pânã la remedierea deficienþelor constatate
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sau rezilierea acordului de grant, fãrã intervenþia instanþei
judecãtoreºti ori a instanþei de arbitraj.Ò
20. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 37. Ñ Comitetul de conducere a proiectului organizeazã ºi conduce contabilitatea drepturilor ºi obligaþiilor
patrimoniale în partidã simplã, în conformitate cu prevederile Legii contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, cu avizul organelor
teritoriale competente ale Ministerului Finanþelor Publice.Ò
21. Alineatul (2) al articolului 40 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Membrii consiliului director, directorul executiv ºi
personalul Fondului nu rãspund pentru acþiunile sau
inacþiunile beneficiarilor de granturi care încalcã reglementãrile Fondului, dupã probarea respectãrii de cãtre
Fond a prevederilor acordurilor de grant încheiate, respectiv

suspendarea ori sistarea finanþãrii proiectului ºi/sau aplicarea legislaþiei în materie.Ò
22. Alineatul (2) al articolului 41 se abrogã.
Art. II. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile care decurg din aplicarea prezentei ordonanþe în bugetul de stat ºi în bugetele ordonatorilor
principali de credite pe anul 2004, la propunerea acestora.
Art. III. Ñ Dupã aprobarea prin lege a prezentei ordonanþe, Legea nr. 129/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Fondului Român de Dezvoltare Socialã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta
ordonanþã, va fi republicatã, dându-se textelor o nouã
numerotare.
Art. IV. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la 3 zile
de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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