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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 470
din 4 decembrie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 5/2001
privind procedura somaþiei de platã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 295/2002,
modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 142/2002,
aprobatã prin Legea nr. 5/2003
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Florentina Baltã
Mãdãlina ªtefania Diaconu
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Ñ
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Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 5/2001 privind
procedura somaþiei de platã, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 295/2002, modificatã ºi completatã prin

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 142/2002, excepþie
ridicatã de Societatea Comercialã ”CARL REH WINERYÒ Ñ
S.R.L. din Bucureºti în Dosarul nr. 4.528/2003 al
Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a VI-a comercialã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã. Aratã cã Ordonanþa Guvernului nr. 5/2001 a fãcut,
în numeroase rânduri, obiect al criticilor de neconstituþionalitate, prin excepþii care au fost respinse de Curtea
Constituþionalã, constatându-se conformitatea acestui act
normativ cu prevederile Legii fundamentale.
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C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 6 iunie 2003, pronunþatã în Dosarul
nr. 4.528/2003, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a VI-a
comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului
nr. 5/2001, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã
”CARL REH WINERYÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti, într-o cauzã
având ca obiect o cerere pentru emiterea ordonanþei cu
somaþia de platã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile Ordonanþei Guvernului
nr. 5/2001 sunt neconstituþionale în raport cu prevederile
art. 16 ºi 24 din Constituþie, întrucât ”se dã posibilitatea
soluþionãrii cererii creditorului numai pe baza actelor
depuse ºi a explicaþiilor pãrþilorÒ, debitorul fiind pus într-o
situaþie inechitabilã în comparaþie cu cea a creditorului ºi
fiind împiedicat în exercitarea dreptului la apãrare.
Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a VI-a comercialã considerã cã excepþia ridicatã nu este întemeiatã. Procedura
somaþiei de platã este o procedurã rapidã, specialã, în
cadrul cãreia legiuitorul a avut în vedere ºi ocrotirea debitorilor faþã de un eventual abuz de drept al creditorilor.
Debitorul are posibilitatea de a solicita instanþei, în aceeaºi
mãsurã ca ºi creditorul, încuviinþarea de probe în combaterea existenþei creanþei certe, lichide ºi exigibile.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
ridicatã nu este întemeiatã. Prin ordonanþa criticatã s-a
aprobat o procedurã simplificatã care are în vedere, în primul rând, soluþionarea cauzei prin convenþia pãrþilor ori, în
caz contrar, emiterea titlului executoriu. Citarea obligatorie
a pãrþilor, comunicarea înscrisurilor depuse de creditor ºi a
ordonanþei cu somaþia de platã, ca ºi posibilitatea atacãrii
ordonanþei cu cerere în anulare, asigurã exercitarea
neîngrãditã a dreptului la apãrare ºi pentru debitor.
Constituþionalitatea dispoziþiilor ordonanþei a fost reþinutã, în
mod constant, de Curtea Constituþionalã, spre exemplu prin
deciziile nr. 72/2002, nr. 161/2002 sau nr. 317/2002.
Guvernul considerã cã nu sunt întemeiate nici criticile în
sensul cã dispoziþiile ordonanþei nu ar asigura desfãºurarea
unui proces echitabil.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din Constituþie,
republicatã, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie, în
integralitatea sa, Ordonanþa Guvernului nr. 5/2001 privind
procedura somaþiei de platã, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobatã
cu modificãri prin Legea nr. 295/2002, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie
2002, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 142/2002, publicatã în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, aprobatã
prin Legea nr. 5 din 9 ianuarie 2003, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 20 ianuarie 2003.
Autorul excepþiei considerã cã dispoziþiile actului normativ criticat sunt contrare prevederilor constituþionale ale
art. 16 alin. (1) ºi ale art. 24 alin. (1), precum ºi ”dreptului
la un proces echitabilÒ, care, în urma revizuirii ºi republicãrii Constituþiei României în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, este
reglementat prin prevederile art. 21 alin. (3) din Constituþie.
Aceste dispoziþii constituþionale au, în prezent, urmãtorul
conþinut:
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãriÒ.;
Ñ Art. 21 alin. (3): ”Pãrþile au dreptul la un proces echitabil ºi la soluþionarea cauzelor într-un termen rezonabil.Ò;
Ñ Art. 24 alin. (1): ”Dreptul la apãrare este garantat.Ò
În urma examinãrii conþinutului textelor de lege criticate,
cu raportare la prevederile constituþionale invocate, Curtea
reþine urmãtoarele:
Procedura somaþiei de platã, reglementatã prin
Ordonanþa Guvernului nr. 5/2001, este o procedurã specialã în materia executãrii creanþelor. Legiuitorul are dreptul
exclusiv de a reglementa procedura de judecatã conform
atribuþiilor prevãzute de art. 126 alin. (2) din Constituþie,
potrivit cãruia ”Competenþa instanþelor judecãtoreºti ºi procedura de judecatã sunt prevãzute numai prin legeÒ, cu condiþia
ca nici o normã de procedurã sã nu contravinã vreunei
dispoziþii constituþionale.
Curtea Constituþionalã a fost sesizatã în numeroase
cazuri cu excepþia de neconstituþionalitate a Ordonanþei
Guvernului nr. 5/2001, în ansamblu, ori a principalelor dispoziþii ale acesteia. Toate acele excepþii au fost respinse,
Curtea constatând cã dispoziþiile ordonanþei nu încalcã
principiul egalitãþii în drepturi, accesul liber la justiþie ºi
dreptul la un proces echitabil, dreptul la apãrare ºi nici
obligaþia exercitãrii cu bunã-credinþã a drepturilor ºi a
libertãþilor. Astfel, de exemplu, în Decizia nr. 72 din 5 martie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 266 din 22 aprilie 2002, Curtea a statuat cã,
în timpul examinãrii cererii pentru emiterea ordonanþei cu
somaþia de platã, în termenul prevãzut pentru introducerea
acþiunii în anulare ºi în tot cursul soluþionãrii acþiunii în
anulare, inclusiv a cãilor de atac, debitorul are posibilitatea
de a-ºi exercita neîngrãdit dreptul la apãrare. De asemenea, sunt asigurate, pentru toate pãrþile, condiþii ca interesele lor legitime sã fie realizate în cadrul unui proces
echitabil.
De asemenea, Curtea a constatat, prin Decizia nr. 317
din 19 noiembrie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002, cã
Ordonanþa Guvernului nr. 5/2001 reglementeazã o procedurã specialã, simplificatã ºi acceleratã pentru recuperarea
creanþelor al cãror caracter cert, lichid ºi exigibil rezultã din
înscrisuri, singurele dovezi care se administreazã în cadrul
acestei proceduri, în afarã de lãmuririle ºi explicaþiile date
de cãtre pãrþi. Hotãrârile pronunþate în cadrul acestei proceduri nu au autoritatea lucrului judecat asupra fondului
raporturilor juridice dintre pãrþi.
Abrogarea alin. (1) al art. 4, care prevedea posibilitatea
soluþionãrii cererii pentru emiterea ordonanþei cu somaþia
de platã ºi fãrã citarea pãrþilor ºi reglementarea în alin. (2)
al aceluiaºi articol a obligativitãþii citãrii au drept scop asigurarea pentru ambele pãrþi a exerciþiului dreptului la
apãrare în condiþii identice.
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Mijloacele procedurale puse la îndemâna pãrþilor diferã
tocmai datoritã caracterului special al procedurii, fãrã ca
prin aceasta sã se instituie vreo discriminare, fãrã ca una
dintre pãrþi sã fie privilegiatã, iar cealaltã dezavantajatã.
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Nici în cauza de faþã nu s-au învederat elemente
noi, care sã contrazicã motivarea deciziilor anterioare
ºi sã determine reconsiderarea jurisprudenþei Curþii
Constituþionale.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, precum ºi
al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) ºi (3) ºi al art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura
somaþiei de platã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 295/2002, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 142/2002, aprobatã prin Legea nr. 5/2003, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”CARL REH
WINERYÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti în Dosarul nr. 4.528/2003 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a VI-a comercialã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 4 decembrie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mãdãlina ªtefania Diaconu
Întrucât domniºoara Mãdãlina ªtefania Diaconu se aflã în
concediu fãrã platã, în locul sãu semneazã, în temeiul
art. 261 alin. 2 din Codul de procedurã civilã,
Prim-magistrat asistent,
Claudia Miu

ORDONANÞE

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru modificarea ºi completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor
de finanþare ISPA aprobate de Comisia Europeanã în perioada 2000Ñ2002
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. I.Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 408/2001 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea secþiunilor
BãneasaÐFeteºti de pe linia de cale feratã BucureºtiÑ
Constanþa, RomâniaÒ, semnat la Bucureºti la 22 decembrie
2000 ºi la Bruxelles la 23 octombrie 2000, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 30 iulie
2001, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile, incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã de la bugetul de stat prin bugetul
ordonatorului principal de credite.Ò
Art. II. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 382/2001 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia

Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Lãrgirea la 4 benzi a drumului
naþional DN 5 BucureºtiÑGiurgiu, RomâniaÒ, semnat la
Bucureºti la 22 decembrie 2000 ºi la Bruxelles la
23 octombrie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 419 din 27 iulie 2001, cu
modificãrile ulterioare, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile, incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã de la bugetul de stat prin bugetul
ordonatorului principal de credite.Ò
Art. III. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 375/2001 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Construcþia ºi reabilitarea
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secþiunilor 4 ºi 5 ale autostrãzii BucureºtiÑCernavodã,
RomâniaÒ, semnat la Bucureºti la 22 decembrie 2000 ºi la
Bruxelles la 23 octombrie 2000, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 26 iulie 2001, cu
modificãrile ulterioare, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile, incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã de la bugetul de stat prin bugetul
ordonatorului principal de credite.Ò
Art. IV. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea secþiunii CraiovaÑ
Drobeta-Turnu Severin a drumului naþional DN 6 (faza 1 a
proiectului CraiovaÑLugoj), RomâniaÒ, semnat la Bruxelles
la 22 februarie 2001 ºi la Bucureºti la 1 iunie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din
22 august 2001, aprobatã prin Legea nr. 619/2001, cu
modificãrile ulterioare, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile, incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã de la bugetul de stat prin bugetul
ordonatorului principal de credite.Ò
Art. V. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 154/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea secþiunii DrobetaTurnu SeverinÑLugoj a drumului naþional DN 6 (faza 2 a
proiectului CraiovaÑLugoj), RomâniaÒ, semnat la Bruxelles
la 13 decembrie 2001 ºi la Bucureºti la 17 aprilie 2002,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323
din 13 mai 2003, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile, incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã de la bugetul de stat prin bugetul
ordonatorului principal de credite.Ò
Art. VI. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 226/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Asistenþã tehnicã pentru reabilitarea liniei de cale feratã de la graniþa ungarã pânã la
Simeria ºi studiile adiacente, RomâniaÒ, semnat la
Bruxelles la 20 decembrie 2001 ºi la Bucureºti la 17 aprilie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 371 din 30 mai 2003, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile, incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul

de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor
ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de la
agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã de la bugetul de stat prin bugetul
ordonatorului principal de credite.Ò
Art. VII. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 23/2002 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Construirea variantei de ocolire
a oraºului Sibiu la standarde de autostradã, pe Coridorul
de transport european nr. IV, RomâniaÒ, semnat la
Bruxelles la 20 august 2001 ºi la Bucureºti la 10 octombrie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, aprobatã prin Legea
nr. 155/2002, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare se suportã de la bugetul de stat. Costurile
legate de operaþiunile bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de
cofinanþare, aferente mãsurii, de la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze, comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu acestea, se asigurã de
la bugetul de stat prin bugetul ordonatorului principal de
credite.Ò
Art. VIII. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 22/2001 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Asistenþã tehnicã pentru proiectul tehnic ºi documentaþia de licitaþie pentru secþiunea
Drobeta-Turnu SeverinÑLugoj a drumului naþional DN 6 ºi
studiile aferente (faza 2 a proiectului CraiovaÑLugoj),
RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 ºi la
Bucureºti la 1 iunie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 488 din 22 august 2001, aprobatã
prin Legea nr. 667/2001, cu modificãrile ulterioare, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã de la bugetul de stat prin bugetul
ordonatorului principal de credite.Ò
Art. IX. Ñ Articolul 2 alineatul (2) din Legea
nr. 372/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru
mãsura ”Asistenþã tehnicã pentru îmbunãtãþirea condiþiilor
de navigaþie pe Dunãre, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la
13 decembrie 2002 ºi la Bucureºti la 31 martie 2003,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713
din 13 octombrie 2003, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile, precum ºi
costurile legate de operaþiunile bancare efectuate în
România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor
de cofinanþare, aferente mãsurii, de la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze, comisioane ºi alte
costuri care pot apãrea în legãturã cu acestea, se asigurã
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de la bugetul de stat prin bugetul ordonatorului principal de
credite.Ò
Art. X. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 512/2001 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Program pentru managementul
deºeurilor în Piatra-NeamþÒ, semnat la Bruxelles la
23 octombrie 2000 ºi la Bucureºti la 22 decembrie 2000,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763
din 29 noiembrie 2001, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XI. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 23/2001 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea reþelei de canalizare ºi furnizarea de facilitãþi pentru epurarea apelor uzate
în municipiul Craiova pentru protecþia fluviului Dunãrea,
RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 ºi la
Bucureºti la 13 mai 2001, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 489 din 22 august 2001, aprobatã
prin Legea nr. 583/2001, cu modificãrile ulterioare, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XII. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 497/2001 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea reþelei de canalizare ºi a facilitãþilor de epurare a apelor uzate în
Constanþa, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie
2000 ºi la Bucureºti la 22 decembrie 2000, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 8 ianuarie
2002, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XIII. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 474/2002 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea tehnologiei de
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epurare a apelor uzate ºi modernizarea reþelei de canalizare în oraºul Timiºoara, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la
4 decembrie 2001 ºi la Bucureºti la 22 februarie 2002,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588
din 8 august 2002, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XIV. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 147/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Modernizarea sistemului de apã
potabilã ºi a celui al apelor uzate în oraºul Paºcani,
RomâniaÒ, semnat la Bucureºti la 17 aprilie 2002 ºi la
Bruxelles la 18 decembrie 2001, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 12 mai 2003, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XV. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 16/2001 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Îmbunãtãþirea sistemului de apã
potabilã ºi a celui al apelor uzate în scopul conformãrii cu
standardele europene în domeniul calitãþii apei ºi protecþiei
mediului în municipiul Iaºi, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles
la 22 decembrie 2000 ºi la Bucureºti la 13 mai 2001,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477
din 20 august 2001, aprobatã prin Legea nr. 584/2001, cu
modificãrile ulterioare, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XVI. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 127/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Tratarea apei potabile ºi a apei
uzate din municipiul Braºov ºi localitãþile învecinate situate
în judeþul Braºov, RomâniaÒ, semnat la Bucureºti la
2 august 2002 ºi la Bruxelles la 7 iunie 2002, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 24 aprilie 2003, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul
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de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor
ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de la
agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XVII. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 10/2002 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea ºi modernizarea
sistemului de alimentare cu apã potabilã ºi a reþelei de
canalizare din municipiul Cluj-Napoca, RomâniaÒ, semnat la
Bruxelles la 31 mai 2001 ºi la Bucureºti la 10 octombrie
2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobatã prin Legea
nr. 185/2002, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului final.Ò
Art. XVIII. Ñ Articolul 2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 15/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanþare
convenit între Guvernul României ºi Comisia Europeanã
privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru
mãsura ”Extinderea Staþiei de epurare a apelor uzate
Dãnuþoni Ñ etapa de tratare biologicã, Valea Jiului,
RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 ºi la
Bucureºti la 13 mai 2001, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 476 din 20 august 2001, aprobatã
prin Legea nr. 585/2001, cu modificãrile ulterioare, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Cheltuielile aferente costurilor neeligibile
incluse în planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la
memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de
operaþiunile bancare efectuate în România referitoare la
transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de la agenþia de implementare la contractori,
respectiv speze, comisioane ºi alte costuri care pot apãrea
în legãturã cu acestea, se asigurã din surse proprii ale
beneficiarului final.Ò
Art. XIX. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 17/2001 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea ºi extinderea reþelei
de canalizare ºi construirea unei staþii de epurare a apelor
uzate în municipiul Brãila, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles
la 15 februarie 2001 ºi la Bucureºti la 1 iunie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din
20 august 2001, aprobatã prin Legea nr. 623/2001, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò

Art. XX. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã
acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea ºi modificarea sistemului de canalizare ºi a sistemului de furnizare ºi tratare
a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureº,
RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 ºi la
Bucureºti la 1 iunie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 482 din 21 august 2001, aprobatã
prin Legea nr. 666/2001, cu modificãrile ulterioare, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XXI. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea reþelei de canalizare ºi a staþiei de epurare a apelor uzate în Focºani,
RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 ºi la
Bucureºti la 10 octombrie 2001, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2002,
aprobatã prin Legea nr. 154/2002, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XXII. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 9/2002 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea reþelei de canalizare ºi a staþiei de epurare a apelor uzate în Oradea,
RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 ºi la
Bucureºti la 10 octombrie 2001, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2002,
aprobatã prin Legea nr. 184/2002, cu modificãrile ulterioare,
se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XXIII. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 126/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Sistem integrat de management
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al deºeurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea, RomâniaÒ, semnat la Bucureºti la 2 august 2002 ºi la Bruxelles la
11 aprilie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 284 din 23 aprilie 2003, se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum
ºi costurile legate de
operaþiunile bancare efectuate în România referitoare la
transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de la agenþia de implementare la contractori,
respectiv speze, comisioane ºi alte costuri care pot apãrea
în legãturã cu acestea, se asigurã din surse proprii ale
beneficiarului final.Ò
Art. XXIV. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 473/2002 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea reþelei de alimentare cu apã potabilã, colectarea ºi tratarea apei uzate în
oraºul Târgu Mureº, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la
20 noiembrie 2001 ºi la Bucureºti la 22 februarie 2002,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587
din 8 august 2002, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XXV. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Asistenþã tehnicã pentru
pregãtirea proiectului ÇFinalizarea lucrãrilor ºi modernizarea
Staþiei de epurare a apelor uzate BucureºtiÈ, RomâniaÒ,
semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 ºi la Bucureºti la
1 iunie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 484 din 22 august 2001, aprobatã prin Legea
nr. 665/2001, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XXVI. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 371/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru
mãsura ”Îmbunãtãþirea sistemelor de alimentare cu apã
potabilã, colectare a apelor uzate ºi a staþiei de epurare în
municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, RomâniaÒ,
semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 ºi la Bucureºti
la 31 martie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 714 din 13 octombrie 2003, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
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bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XXVII. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 373/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru
mãsura ”Modernizarea sistemului de alimentare cu apã ºi
al apei uzate în municipiul Sibiu, judeþul Sibiu, RomâniaÒ,
semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 ºi la Bucureºti
la 31 martie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 711 din 13 octombrie 2003, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XXVIII. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 365/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la asistenþa sub formã de grant din Instrumentul
pentru Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura
”Asistenþã tehnicã pentru pregãtirea proiectelor ISPA în
sectorul de mediu în oraºele Baia Mare, Botoºani, DrobetaTurnu Severin, Galaþi, Deva ºi Hunedoara, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002 ºi la Bucureºti la
11 martie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 707 din 9 octombrie 2003, se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XXIX. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 417/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru
mãsura ”Reabilitarea staþiei de tratare a apelor uzate, a
sistemului de canalizare ºi a reþelei de alimentare cu apã
potabilã în municipiul Buzãu, judeþul Buzãu, RomâniaÒ,
semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 ºi la Bucureºti
la 31 martie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 770 din 3 noiembrie 2003, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XXX. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Legea
nr. 418/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
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finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru
mãsura ”Îmbunãtãþirea sistemelor de alimentare cu apã
potabilã, canalizare ºi a staþiei de epurare în municipiul
Piatra-Neamþ, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 10 decembrie 2002 ºi la Bucureºti la 31 martie 2003, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din
4 noiembrie 2003, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în
planul de finanþare prevãzut în anexa nr. II la memorandumul de finanþare, precum ºi costurile legate de operaþiunile
bancare efectuate în România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor de cofinanþare, aferente mãsurii, de
la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze,
comisioane ºi alte costuri care pot apãrea în legãturã cu
acestea, se asigurã din surse proprii ale beneficiarului
final.Ò
Art. XXXI. Ñ Legea nr. 152/2003 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare convenit între Guvernul
României ºi Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã
nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare pentru mãsura ”Asistenþã tehnicã
pentru întãrirea capacitãþii agenþiilor de implementare ISPA
privind implementarea mãsurilor ISPA Ñ Etapa I pentru
remedierea deficienþelor în RomâniaÒ, semnat la Bucureºti
la 2 august 2002 ºi la Bruxelles la 17 iunie 2002, publi-

catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din
15 mai 2003, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Sumele necesare pentru continuarea finanþãrii
proiectului, în cazul indisponibilitãþii temporare a contribuþiei
comunitare ISPA, se prevãd în bugetul de stat la alineatul
Çtransferuri aferente Fondului naþional de preaderareÈ, în
bugetul Ministerului Finanþelor Publice Ñ ÇAcþiuni generaleÈ, ºi se transferã autoritãþii responsabile cu implementarea mãsurii Ñ Fondul Naþional, urmând a se regulariza
cu fondurile transferate de cãtre Comisia Europeanã, în
limita sumelor eligibile cheltuite.Ò
2. Dupã alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu urmãtorul cuprins:
”(21) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile, precum ºi
costurile legate de operaþiunile bancare efectuate în
România referitoare la transferul fondurilor ISPA ºi al celor
de cofinanþare, aferente mãsurii, de la agenþia de implementare la contractori, respectiv speze, comisioane ºi alte
costuri care pot apãrea în legãturã cu acestea, se asigurã
de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal
de credite.Ò
Art. XXXII. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la
3 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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