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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã
a impozitelor pe salarii ºi/sau pe venituri realizate de consultanþi strãini pentru activitãþile
desfãºurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 66 din 24 octombrie 1997 privind scutirea de
platã a impozitelor pe salarii ºi/sau pe venituri realizate de

consultanþi strãini pentru activitãþile desfãºurate în România în
cadrul unor acorduri de împrumut, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 29 octombrie 1997.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 7 aprilie 2004.
Nr. 110.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã
a impozitelor pe salarii ºi/sau pe venituri realizate
de consultanþi strãini pentru activitãþile desfãºurate
în România în cadrul unor acorduri de împrumut
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã a impozitelor pe
salarii ºi/sau pe venituri realizate de consultanþi strãini pentru activitãþile
desfãºurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 6 aprilie 2004.
Nr. 232.
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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 126
din 18 martie 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 164 alin. (1) ºi (2)
din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã

C U R T E A,

art. 6 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate
este neîntemeiatã, iar dispoziþiile criticate nu îngrãdesc
accesul liber la justiþie, întrucât s-a avut în vedere tendinþa
spre abuzul exercitãrii drepturilor care se manifestã în
procedurile de executare silitã, fapt care conduce la
tergiversare ºi la întârzierea realizãrii creanþelor stabilite în
baza unor titluri executorii, în dauna intereselor creditorilor.
În acest sens, art. 130 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului
nr. 61/2002 prevede cã ”În cazul respingerii contestaþiei,
contestatorul poate fi obligat, la cererea organului de
executare, la despãgubiri pentru pagubele cauzate prin
întârzierea executãrii, iar când contestaþia a fost exercitatã
cu rea-credinþã, el va fi obligat ºi la plata unei amenzi de
la 500.000 lei la 10.000.000 leiÒ.
Totodatã, apreciazã cã procedura colectãrii creanþelor
bugetare reprezintã o procedurã specialã ºi a fost instituitã
pentru realizarea interesului general, fiind vorba despre
recuperarea banilor publici, respectiv care se cuvin
bugetului de stat. În acest sens, invocã jurisprudenþa Curþii
Constituþionale în materie, ºi anume Decizia nr. 229/2003.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat Curþii Constituþionale punctele lor de vedere
asupra excepþiei de neconstituþionalitate.

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea nr. 1.879 din 7 octombrie 2003,
pronunþatã în Dosarul nr. 1.309/2003, Judecãtoria Dej a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 127 alin. (1) ºi (2)
din Ordonanþa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea
creanþelor bugetare, republicatã, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”METALICPLAS IMPEXÒ Ñ S.R.L.
din Dej într-o cauzã civilã având ca obiect soluþionarea
unei contestaþii la executare, pornitã de Administraþia
Finanþelor Publice Dej.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile criticate, prin impunerea
obligaþiei de a se achita o cauþiune de 20% din cuantumul
sumei datorate, pentru introducerea unei contestaþii la
executare, îngrãdesc accesul liber la justiþie, contravin
dreptului fundamental de a se adresa justiþiei pentru
apãrarea drepturilor ºi intereselor legitime ºi, de asemenea,
creeazã un regim discriminatoriu între persoanele ”cu
posibilitãþi financiare mari ºi cei cu posibilitãþi financiare
reduseÒ.
Judecãtoria Dej opineazã cã excepþia este întemeiatã,
dispoziþiile legale contravenind prevederilor art. 16, 21 ºi
art. 24 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi ale

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, aºa cum
reiese din încheierea de sesizare a Curþii Constituþionale, îl
constituie dispoziþiile art. 127 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa
Guvernului nr. 61/2002, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 79/2003 (publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2003), ordonanþã
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 582 din 14 august 2003, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Ulterior sesizãrii, aceastã ordonanþã a fost
abrogatã, cu excepþia art. 152, prin art. 200 lit. c) din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedurã fiscalã (publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 941 din 29 decembrie 2003), dar dispoziþiile
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rol
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aflã
soluþionarea
excepþiei
de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 127 alin. (1) ºi (2)
din Ordonanþa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea
creanþelor bugetare, republicatã, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”METALICPLAS IMPEXÒ Ñ S.R.L.
din Dej în Dosarul nr. 1.309/2003 al Judecãtoriei Dej.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere ca
inadmisibilã a excepþiei de neconstituþionalitate, faþã de
prevederile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, întrucât, prin Decizia nr. 40/2004, Curtea a
admis excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 164 din Codul de procedurã fiscalã, constatând cã
acestea contravin accesului liber la justiþie.

C U R T E A,
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criticate din actul normativ abrogat au fost preluate, cu un
conþinut identic, în actul normativ abrogator, în conþinutul
prevederilor art. 164 alin. (1) ºi (2). Conform jurisprudenþei
constante a Curþii Constituþionale, dacã prevederile unui act
normativ au fost abrogate, însã soluþia legislativã prevãzutã
de acestea a fost preluatã în conþinutul altui act normativ,
Curtea se va pronunþa asupra dispoziþiilor corespunzãtoare
din noua reglementare. Astfel, în cazul de faþã, Curtea
urmeazã sã se pronunþe asupra dispoziþiilor art. 164
alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, care au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 164 alin. (1) ºi (2): Condiþii de sesizare a
instanþei
”(1) Contestaþia la executare se face cu condiþia depunerii
numai de cãtre persoanele juridice a unei cauþiuni egale cu
20% din cuantumul sumei datorate, la unitatea teritorialã a
Trezoreriei Statului.
(2) Dovada privind plata cauþiunii prevãzute la alin. (1) va
însoþi în mod obligatoriu contestaþia debitorului, fãrã de care
aceasta nu va putea fi înregistratã.Ò
În susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate, autorul
acesteia apreciazã cã dispoziþiile legale criticate contravin
prevederilor constituþionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 ºi
art. 24 alin. (1), care, în urma revizuirii ºi republicãrii
Constituþiei în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 767 din 31 octombrie 2003, au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò;
Ñ Art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.
(3) Pãrþile au dreptul la un proces echitabil ºi la soluþionarea
cauzelor într-un termen rezonabil.
(4) Jurisdicþiile speciale administrative sunt facultative ºi
gratuite.Ò;
Ñ Art. 24 alin. (1): ”Dreptul la apãrare este garantat.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
constatã cã, prin Decizia nr. 40 din 29 ianuarie 2004,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229
din
16
martie
2004,
a
admis
excepþia
de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 164 alin. (1), (2) ºi
(3) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de

procedurã fiscalã. S-a reþinut cu aceastã ocazie cã,
”Independent de finalitatea urmãritã de legiuitor prin adoptarea
reglementãrii deduse controlului de constituþionalitate, Curtea
considerã cã aceasta contravine imperativelor principiale
enunþate, în mãsura în care condiþioneazã însãºi înregistrarea
contestaþiei la executare, în materie, de plata unei cauþiuni.
Instituirea unei cãi de atac ca modalitate de acces la justiþie
implicã în mod necesar asigurarea posibilitãþii de a o utiliza
pentru toþi cei care au un drept, un interes legitim, capacitate ºi
calitate procesualã. Or, adãugarea la acestea a unei condiþii
suplimentare, a cãrei neîndeplinire are semnificaþia drasticã a
unui veritabil fine de neprimire a cererii de sesizare a instanþei
cu respectiva cale de atac, constituie o îngrãdire a accesului
liber la justiþie, contravenind astfel prevederilor art. 21 alin. (1)
ºi (2) din Constituþie.
Îngrãdirea este cu atât mai evidentã cu cât efectele neplãþii
cauþiunii nu sunt subsecvente unui act de judecatã exercitat de
instanþã în limitele învestirii ºi potrivit competenþei sale
jurisdicþionale, ci sunt constatate ºi dobândesc eficienþã pe
calea unei operaþii tehnico-administrative derulate de
judecãtorul de serviciu care, luând act cã obligaþia de platã a
cauþiunii nu a fost îndeplinitã, urmeazã sã refuze înregistrarea
contestaþiei, împiedicând astfel sesizarea instanþei ºi, prin
aceasta, accesul liber la justiþie.Ò
Potrivit dispoziþiilor art. 23 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, ”Nu pot face obiectul excepþiei [É]
prevederile constatate ca fiind neconstituþionale printr-o decizie
anterioarã a Curþii ConstituþionaleÒ. În cazul de faþã,
sesizarea Curþii cu excepþia de neconstituþionalitate, prin
Încheierea din data de 7 octombrie 2003 a Judecãtoriei
Dej, a fost anterioarã datei de 16 martie 2004, data
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
Deciziei nr. 40 din 29 ianuarie 2004.
În conformitate cu prevederile art. 147 alin. (4) din
Constituþie, republicatã, deciziile Curþii Constituþionale sunt
general obligatorii de la data publicãrii lor în Monitorul
Oficial al României, dar totodatã, aºa cum a statuat Curtea
în numeroase cazuri, acestea sunt opozabile Curþii
Constituþionale de la data pronunþãrii lor.
Þinând seama de toate aceste considerente, Curtea
urmeazã sã respingã excepþia de neconstituþionalitate ca
devenitã inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse 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 ºi al art. 25 alin. (1) ºi (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge ca devenitã inadmisibilã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 164 alin. (1) ºi (2) din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã
”METALICPLAS IMPEXÒ Ñ S.R.L. din Dej în Dosarul nr. 1.309/2003 al Judecãtoriei Dej.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 18 martie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Strategiei naþionale de management
integrat al frontierei de stat a României
în perioada 2004Ñ2006
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi având în
vedere dispoziþiile art. 7 alin. (1) lit. c) din Hotãrârea Guvernului
nr. 943/2001 privind înfiinþarea Grupului Interministerial Român pentru
Managementul Integrat al Frontierei de Stat, cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Strategia naþionalã de management integrat al
frontierei de stat a României în perioada 2004Ñ2006, prevãzutã în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã
Hotãrârea Guvernului nr. 482/2003 pentru aprobarea Strategiei
managementului integrat al frontierei de stat în perioada 2003Ñ2006,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 8 mai 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat
Ministrul justiþiei,
Cristian Diaconescu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 1 aprilie 2004.
Nr. 471.
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ANEXÃ*)

STRATEGIA NAÞIONALÃ
de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2004Ñ2006

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului ºi din administrarea
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale în domeniul public al judeþului Covasna
ºi în administrarea Consiliului Judeþean Covasna
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 9 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 trecerea unui imobil, Casa
Agronomului Arcuº, situat în satul Arcuº, comuna Valea
Criºului, judeþul Covasna, compus din clãdiri ºi terenurile
aferente, având datele de identificare prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului
Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale în domeniul

public al judeþului Covasna ºi în administrarea Consiliului
Judeþean Covasna.
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.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 1 aprilie 2004.
Nr. 475.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor
ºi Dezvoltãrii Rurale în domeniul public al judeþului Covasna ºi în administrarea Consiliului Judeþean Covasna
Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Satul Arcuº, comuna
Valea Criºului,
judeþul Covasna

Persoana juridicã de la
care se transmite imobilul

Statul român,
din administrarea
Ministerului Agriculturii,
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii
Rurale

Numãrul de identificare
Persoana juridicã la care
atribuit de M.F.P.,
se transmite imobilul
conform Hotãrârii Guvernului
nr. 15/2004

Judeþul Covasna,
în administrarea
Consiliului Judeþean
Covasna

Ñ nr. M.F.P.: 107.451,
clãdire corp A, cod de
clasificare: 8.29.06;
Ñ nr. M.F.P.: 107.452,
clãdire corp B, cod de
clasificare: 8.29.06.

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Terenuri: suprafaþa
totalã = 1,37 ha
Categoria de folosinþã:
Ñ parc Ñ 0,68 ha;
Ñ construcþii Ñ 0,58 ha;
Ñ teren de sport Ñ 0,06 ha;
Ñ drumuri
Ñ 0,05 ha.
Clãdire corp A: suprafaþa =
0,35 ha;
Tipul clãdirii: P+2
Clãdire corp B: suprafaþa =
0,23 ha
Tipul clãdirii: P+1
C.F. nr. 496 Arcuº
Extras din Planul Cadastral
intravilan Arcuº, întocmit
de OCOTA Covasna
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unei pãrþi dintr-un imobil, proprietate publicã a statului,
din administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminþelor ºi a Materialului Sãditor
al Judeþului Vrancea Ñ Filiala Bacãu în administrarea Direcþiei pentru Agriculturã
ºi Dezvoltare Ruralã a Judeþului Bacãu
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, 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 unei pãrþi din imobilul,
proprietate publicã a statului, situat în municipiul Bacãu,
Str. ªoimului nr. 5, judeþul Bacãu, compus din construcþie
ºi terenul aferent, având datele de identificare prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea
Seminþelor ºi a Materialului Sãditor al Judeþului Vrancea Ñ
Filiala Bacãu în administrarea Direcþiei pentru Agriculturã ºi
Dezvoltare Ruralã a Judeþului Bacãu Ñ Unitatea
Fitosanitarã a Judeþului Bacãu.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
prevederilor art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat
între Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminþelor ºi a
Materialului Sãditor al Judeþului Vrancea Ñ Filiala Bacãu ºi
Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã a Judeþului
Bacãu Ñ Unitatea Fitosanitarã a Judeþului Bacãu, în
termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 1 aprilie 2004.
Nr. 476.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a pãrþii din imobilul, proprietate publicã a statului, care se transmite din administrarea Inspectoratului Teritorial
pentru Calitatea Seminþelor ºi a Materialului Sãditor al Judeþului Vrancea Ñ Filiala Bacãu în administrarea
Direcþiei pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã a Judeþului Bacãu Ñ Unitatea Fitosanitarã a Judeþului Bacãu
Adresa imobilului
care se transmite

Municipiul Bacãu,
Str. ªoimului nr. 5,
judeþul Bacãu

Numãrul de identificare
atribuit de Ministerul
Finanþelor Publice

100.527

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea
Seminþelor ºi a
Materialului Sãditor
al Judeþului Vrancea Ñ
Filiala Bacãu

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Direcþia pentru
Agriculturã ºi
Dezvoltare Ruralã
a Judeþului Bacãu Ñ
Unitatea
Fitosanitarã a
Judeþului Bacãu

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

I. Identificat cu nr.:
Ñ CF: 18115/N
Ñ topo: 5220
II. Partea din construcþie
care se transmite:
Ñ demisol = 51,57 m2
Total suprafaþã construitã =
51,57 m2
Suprafaþa în indiviziune =
18,00 m2
III. Terenul aferent:
cotã-parte
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcþii
aflate în administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al art. 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcþiune, casare ºi valorificare a activelor
corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al
statului în domeniul privat al statului ºi în administrarea
Ministerului Administraþiei ºi Internelor a unei construcþii
situate în municipiul Bucureºti, având datele de identificare
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

Art. 2. Ñ Trecerea în domeniul privat al statului se face
în vederea scoaterii din funcþiune ºi desfiinþãrii construcþiei
prevãzute la art. 1.
Art. 3. Ñ Dupã scoaterea din funcþiune ºi demolarea
construcþiei Ministerul Administraþiei ºi Internelor îºi va
actualiza în mod corespunzãtor datele din evidenþa
cantitativ-valoricã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 1 aprilie 2004.
Nr. 477.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a construcþiei care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului ºi în administrarea
Ministerului Administraþiei ºi Internelor, în vederea scoaterii din funcþiune ºi demolãrii
Adresa construcþiei

Persoana juridicã
care administreazã
construcþia

Municipiul Bucureºti, Ministerul Administraþiei
Str. Jandarmeriei
ºi Internelor Ñ
nr. 9Ñ11
Comandamentul Naþional
al Jandarmeriei

Caracteristicile tehnice
ale construcþiei

Bisericã ortodoxã
Suprafaþa construitã =
97 m2
Suprafaþa desfãºuratã =
94,42 m2

Valoarea contabilã
a construcþiei

938.512.500 lei

Nr. de înregistrare al imobilului
în inventarul depus la Ministerul
Finanþelor Publice

28.456

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Public
în domeniul public al comunei Parincea ºi în administrarea Consiliului Local al Comunei Parincea,
judeþul Bacãu
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 9 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 trecerea unui imobil, alcãtuit din
clãdire ºi terenul aferent, situat în comuna Parincea, judeþul

Bacãu, având datele de identificare prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
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domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului
Public în domeniul public al comunei Parincea ºi în
administrarea Consiliului Local al Comunei Parincea, judeþul
Bacãu.

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.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
p. Ministrul justiþiei,
Simona Maya Teodoroiu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 1 aprilie 2004.
Nr. 478.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Public
în domeniul public al comunei Parincea ºi în administrarea Consiliului Local al Comunei Parincea
Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Comuna Parincea,
judeþul Bacãu

Persoana juridicã de la
care se transmite imobilul

Statul român,
Ministerul Public

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Codul de clasificare
atribuit de M.F.P.

Consiliul Local al
Comunei Parincea,
judeþul Bacãu

35.609
35.614

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Clãdire din zid de cãrãmidã,
planºeu din lemn ºi acoperiº
din þiglã
Terenul aferent = 1.600 m 2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului ºi din administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale în domeniul public al judeþului Bihor ºi în administrarea
Consiliului Judeþean Bihor
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 9 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 trecerea imobilului situat în
municipiul Oradea, Calea Aradului nr. 76, judeþul Bihor,
având datele de identificare prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public
al statului ºi din administrarea Ministerului Apãrãrii
Naþionale în domeniul public al judeþului Bihor ºi în
administrarea Consiliului Judeþean Bihor.

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 Patrimoniul Ministerului Apãrãrii Naþionale Ñ
U.M. 02032 se diminueazã cu valoarea de inventar a
bunului de la data transmiterii, iar patrimoniul Consiliului
Judeþean Bihor se majoreazã în mod corespunzãtor cu
aceeaºi valoare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
George Cristian Maior,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 1 aprilie 2004.
Nr. 479.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
în domeniul public al judeþului Bihor ºi în administrarea Consiliului Judeþean Bihor
Locul ºi adresa imobilului
care se transmite

Municipiul Oradea,
Calea Aradului nr. 76,
judeþul Bihor Ñ
înscris în C.F.
nr. 3.174, Oradea,
sub nr. topo: 4726;
4727; 4728; 5737

Persoana juridicã de la
care se transmite imobilul

Domeniul public
al statului ºi din
administrarea
Ministerului Apãrãrii
Naþionale Ñ
cazarma 2731

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Nr. M.F. din
inventarul bunurilor
care alcãtuiesc domeniul
public al statului

Domeniul public
106.723 (anexa nr. 4)
al judeþului Bihor
Cod de clasificare
ºi în administrarea
8.29.09
Consiliului Judeþean
Bihor

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Clãdire corpuri: 38
Suprafaþa construitã =
12.037 m2
Terenul aferent:
Suprafaþa = 47.340 m2
Valoarea de inventar =
63.129.832 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei construcþii
aflate în administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al art. 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcþiune, casare ºi valorificare a activelor
corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al
statului în domeniul privat al statului ºi în administrarea
Ministerului Administraþiei ºi Internelor a unei construcþii
situate în judeþul Botoºani, municipiul Botoºani, str. Ion
Creangã f.n., identificatã potrivit anexei care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Trecerea în domeniul privat al statului se face
în vederea scoaterii din funcþiune ºi casãrii construcþiei
prevãzute la art. 1.
Art. 3. Ñ Dupã scoaterea din funcþiune ºi casarea
construcþiei Ministerul Administraþiei ºi Internelor îºi va
actualiza în mod corespunzãtor datele din evidenþa
cantitativ-valoricã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 1 aprilie 2004.
Nr. 480.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a construcþiei care trece din domeniul public în domeniul privat al statului ºi în administrarea
Ministerului Administraþiei ºi Internelor
Adresa construcþiei

Municipiul Botoºani, str. Ion
Creangã, judeþul Botoºani

Persoana juridicã care administreazã construcþia

Ministerul Administraþiei ºi Internelor Ñ
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Botoºani

Caracteristicile tehnice ale construcþiei

Ñ Nr. de inventar M.F.P. Ñ 111.835
Ñ Construcþie cu destinaþia de fânar
Ñ Suprafaþã construitã = 80 m2
Ñ Suprafaþã desfãºuratã = 80 m2
Ñ Valoarea de inventar (contabilã) =
23.014 lei
Ñ Anul construirii Ñ 1983
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind reglementarea surselor de rambursare a creditelor externe ºi interne, a plãþilor de dobânzi,
a comisioanelor ºi a altor costuri aferente acestora pentru creditele contractate pentru finanþarea
obiectivelor de investiþii din sistemul energetic
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 29/1994 privind
constituirea ºi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobatã prin Legea nr. 136/1994, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al anexelor nr. 3/20/01 ºi nr. 3/20/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Rambursãrile de credite externe ºi
interne, plãþile de dobânzi ºi comisioane, precum ºi
celelalte costuri aferente creditelor externe ºi interne
contractate pentru finanþarea obiectivelor de investiþii din
sistemul energetic, prevãzute în anexa care face parte

integrantã din prezenta hotãrâre, se efectueazã din sursele
proprii ale beneficiarilor obiectivelor de investiþii, din
veniturile cu destinaþie specialã din taxa de dezvoltare
cuprinsã în tariful energiei electrice ºi termice ºi, în
completare, de la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 1 aprilie 2004.
Nr. 483.
ANEXÃ
LISTA

creditelor externe garantate de stat pentru obiectivele de investiþii de interes naþional din sistemul energetic
Nr.
crt.
0

Credite externe garantate de stat
1

1. Societatea Naþionalã ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A.
Centrala Nuclearo-electricã Cernavodã 5 x 700 MW Ñ Unitatea 1
Credit Export Development Canada Ñ 319,4 milioane CDN
Credit Export Development Canada Ñ 15,0 milioane CDN
Credit Microcredito Centrale Spa Ñ 149,175 milioane LIT
Credit Mediocredito Centrale Spa Ñ 30,999 milioane LIT
Centrala Nuclearo-electricã Cernavodã 5 x 700 MW Ñ Unitatea 2
Credit Ansaldo COM 16,672 milioane euro
Credit Ansaldo BC 115,392 milioane euro
Credit AECL COM 46,158 milioane CAD
Credit AECL BC 328,051 milioane CAD
Credit General Electric 29,536 milioane USD
Credit NEXANS COM 2,069 milioane euro
Credit NEXANS BC 13,409 milioane euro
Credit ALSTOM 10,710 milioane euro
2. Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
Modernizarea ºi retehnologizarea exploatãrilor miniere Vulcan
ºi Paroºeni ºi a Uzinei de preparaþie Coroieºti ºi Reabilitarea
Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electricã de Termoficare
Paroºeni
Credit JBIC ºi BNP PARIBAS

Nr. ºi data actului normativ
prin care s-a aprobat garantarea creditului
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Hotãrârea Guvernului nr. 560/1993 Ñ
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253
din 25 octombrie 1993

Hotãrârea Guvernului nr. 322/2002 Ñ
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258
din 17 aprilie 2002
Hotãrârea Guvernului nr. 825/2002 Ñ
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606
din 15 august 2002
Hotãrârea Guvernului nr. 1.339/2002 Ñ
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893
din 10 decembrie 2002
Hotãrârea Guvernului nr. 1.192/2000 Ñ
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620
din 30 noiembrie 2000
Hotãrârea Guvernului nr. 795/2002 Ñ
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 579 din 5 august 2002
Hotãrârea Guvernului nr. 1.040/2002 Ñ
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710
din 30 septembrie 2002
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CET Deva Ñ Reabilitarea grupului nr. 3 de 210 MW
Credit BIRD 3936ÑDÑRO
CTE Turceni Ñ Reabilitarea grupurilor nr. 4 ºi 5 de 330 MW
Credit F 2090 Ñ KFW
3. Societatea Comercialã ”Electrocentrale DevaÒ Ñ S.A.
CET Deva Ñ Reabilitarea grupului nr. 3 de 210 MW
Credit BIRD 3936ÑDÑRO
4. Compania Naþionalã ”TranselectricaÒ Ñ S.A.
Mãrirea gradului de siguranþã a Sistemului energetic naþional
prin retehnologizarea staþiei 400/220 KV Slatina
Credit Nordic Investment Bank
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Hotãrârea Guvernului nr. 584/2002
Monitorul Oficial al României, Partea
nr. 488 din 7 august 2002
Hotãrârea Guvernului nr. 93/1992
Monitorul Oficial al României, Partea
nr. 41 din 16 martie 1992
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Hotãrârea Guvernului nr. 584/2002 Ñ
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 488 din 7 august 2002
Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2002 Ñ
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 893 din 10 decembrie 2002
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